Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“, София

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Въведение
Клуб „Устойчиво развитие на гражданското общество“ (наричан по-нататък Клуб УРГО)
извършва своята дейност в съответствие с приложимите изисквания на
законодателството в областта на защита на физическите лица, във връзка с
обработването на лични данни.
Приканваме всички наши партньори, потребители на сайта и други заинтересовани от
дейността на клуба лица, да се запознаят внимателно с настоящата Политика за
поверителност и защита на личните данни. В случай, че имате въпроси, можете да се
свържете с нас чрез mail@csdcs.org.
Ако по някакви причини не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в този
документи, препоръчваме да НЕ използвате нашата интернет-страница. Използването
на нашата интернет-страница ще бъде прието като съгласие и приемане на нашата
политика за защита на личните данни.

I. Обхват и приложение на Политиката за поверителност
Настоящата Политика за поверителност се отнася до личните данни, които Клуб УРГО
събира, с цел да извършва дейности като неправителствена организация, съгласно своя
Устав, и дейности по проекти с външно финансиране.
Клуб УРГО прилага Политика за защита на личните данни, както за данни, събирани чрез
официалната си интернет-страница, така и чрез форми на хартия, попълвани лично от
трети лица или от представител на Клуба, чрез кореспонденция по електронна поща,
сключването на договори с подизпълнители по проекти, изпълнявани от Клуба,
попълването на присъствени форми и списъци, доказващи провеждането на събития,
мероприятия и други, позволени от Закона методи за събиране на лични данни.
Чрез настоящата Политика за поверителност Клуб УРГО информира заинтересованите
страни (своите служители, членове, партньори, подизпълнители и други ползватели на
публичната информация в интернет-страницата) за практиките, които Клубът прилага
при защита на данните и за техните права, които те имат, относно събраните лични
данни чрез официалния сайт, или събрани чрез други, посочени по-горе методи.

II. Обща информация
При събирането и обработването на лични данни, Клуб УРГО се подчинява на
законодателството и други приложими правила и изисквания, които разпореждат как да
бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на личните
данни да бъдат прилагани. Приложимата нормативна уредба включва, но не се
ограничава до, Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016),
Закона за защита на личните данни, както и издадените въз основа на тях подзаконови
нормативни актове.

III. Видове лични данни, които Клуб УРГО събира от заинтересованите
страни
Клуб УРГО събира данни от заинтересованите страни, които са изрично посочени в
Закон, или такива, които са необходими за сключването на договор/и, при попълването
на присъствени списъци по време на провеждани мероприятия в рамките на
изпълнявани проекти, при получаването на абонаментни издания, нюзлетъри и друга
информация, чрез официалната интернет-страница.
Клуб УРГО ще информира заинтересованите страни по ясен и прозрачен начин в случай,
че се налага да се събират лични данни, които не са изрично посочени в закона като
задължителни, но за които Клубът намира за необходимо и/или има легитимен интерес
от тяхното събиране.

IV. Онлайн присъствие и оптимизация на сайта
4.1. Клуб УРГО използва инструментариума на Google Analytics (Google Анализ), за
регистрация на онлайн присъствие, посещения на различните секции и оптимизиране на
своя сайт.
Цели на обработването на данните/правно основание:
Въз основа на член 6 алинея 1 буква е) от Регламента услуга за пригоденото към нашите
нужди организиране и постоянно оптимизиране на нашия уебсайт, ние използваме
Google Analytics (Google Анализи), уеб аналитична услуга, предоставена от Google Inc.
(„Google“). Легитимният ни интерес от тази услуга произлиза от описаните цели. В тази
връзка се изготвят псевдонимизирани потребителски профили и се използват
„бисквитки”. „Бисквитка” създава следната информация за използването на тази уеб
страница:






тип/-версия на браузъра;
използвана операционна система;
Referrer URL (предишна посетена страница);
Hostname на устройството (IP адрес);
часово време на заявката към сървъра.

Тези сведения се използват, за да се направи отчет за използване на нашите
уебстраници, за да се състави отчет за активността на сайтовете и за да се предоставят
други услуги, свързани с използването на уебсайтове и интернет, с цел пазарно
проучване и организиране на тези интернет страници според необходимостта. IP адреси
се анонимизират, така че свързването им с определен адресат е невъзможно (така
наречената опция IP Masking).
Вие можете да предотвратите инсталирането на „бисквитки” посредством съответни
настройки на софтуера на Вашия браузър; но искаме да Ви обърнем внимание, че в този
случай вероятно не всички функции на тази уеб страница ще могат да бъдат използвани
в пълния им обем. Освен това Вие можете да предотвратите събирането на данни (вкл.
Вашия IP адрес), създадени от „бисквитките” и отнасящи се до използваната от Вас
уебстраница, както и обработването на тези данни от Google, ако изтеглите и
инсталирате тези добавки за браузъра Browser-Add-on. Алтернативно към Browser-Addon, особено при браузъри на мобилни терминални устройства, Вие можете да
предотвратите събирането на данни от Google Analytics като кликнете върху този линк.
По този начин се създава Opt-Out-„бисквитка” („бисквитка” за отказ), която спира
бъдещето събиране на вашите данни при посещение на тази уеб страница. Opt-Out„бисквитката” има действие само в този браузър и само за нашата уеб страница и се
съхранява на вашето устройство. Ако изтриете „бисквитки” в този браузър, ще се наложи
наново да се създава Opt-Out-„бисквитката”. Допълнителна информация относно
защита на данните във връзка с Google Analytics ще намерите на уеб-страница на Google
Analytics.
Получатели/ Категории на получатели:
Създадената в „бисквитките” информация се изпраща към сървъра на Google в САЩ и
там се съхранява. В никакъв случай Вашият IP адрес не се обединява с другите данни на
Google. При необходимост тази информация се изпраща на трети лица, доколкото това
е предписано по закон или ако трети лица обработват тези данни въз основа на
възложената им поръчка.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на
данни:
След анонимизиране на IP адреса не може да се направи връзка с вашата личност.
Статистически обработените данни след 26 месеца се изтриват в Google Analytics. В
отчети, изготвени на базата на Google Analytics, не съществува повече никаква връзка с
конкретна личност, за която данните се отнасят.

4.2. Данни за получаване на абонамент чрез електронна поща
Сайтът на Клуб УРГО събира единствено мейл-адреси за разпространение на електронен
бюлетин. Разпространението се извършва чрез модул, вграден на сайта на Клуба. Сайтът
е хостван на сървърите на Superhosting.bg, събираните мейл-адреси се съхраняват там
и са надеждно защитени от Superhosting.bg. Можете да се запознаете с Декларацията за
поверителност на Superhosting.bg тук.

4.3. Защита на личните данни в социалните медии
Клуб УРГО поддържа страници в следните социални медии: Facebook.

Паралелно с обработването на лични данни от наша страна, данните Ви биват
обработвани и от оператора на платформата на съответната социална медия, който
действа като самостоятелен администратор на лични данни и върху който имаме
ограничена възможност за влияние. В местата, където можем да влияем и да задаваме
параметри за обработването на лични данни, ние работим в рамките на възможностите,
предоставени от оператора на платформата на социалната медия, съобразно със
законовите изисквания за обработване на лични данни. На много места обаче не можем
да повлияем върху обработването на лични данни от оператора на платформата за
социални медии и не знаем точно кои данни се обработват.

4.4. Обработвани от нас лични данни
Данните, които сте въвели в нашите страници в социалните медии, като например:
Коментари, видео, снимки, харесвания, публични съобщения и др., се публикуват от
платформата на социалната медия и никога не се използват или обработват от нас за
никаква друга цел. Ние си запазваме правото да изтрием съдържанието, ако е
необходимо. Ако е необходимо, Споделяме вашето съдържание на нашия сайт, ако това
е функция на платформата за социални медии и комуникира с вас чрез платформата.
Правното основание е член 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Обработването на личните данни
се осъществява в интерес на нашите връзки с обществеността и комуникацията.

V. Срок за съхранение на личните данни
Личните данни се съхраняват за сроковете, определени в действащите закони, в
зависимост от целта, за която са събрани.

Дата на последна ревизия на документа: 16.08.2018 година

