ПОЛІТИКА
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
З 25 травня 2018 року набрав чинності новий Європейський Регламент про Захист Даних GDPR (“General Data
Protection Regulation”).
Захист конфіденційності фізичних осіб, які доручають нам свої персональні дані, важливі для нашої Фундації,
оскільки ми приділяємо таку ж увагу захисту приватного життя фізичних осіб, дані яких були надані нам з інших
джерел, відповідно до Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та
Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних, обіг таких даних (далі GDPR).
Політика Захисту Даних(ПЗД) Фундації Бейлор Чорного Моря відповідає Європейському регламенту GDPR і
враховує ваші права щодо того, як ваші дані обробляються нами.

ХТО МИ?

Фундація Бейлор Чорного Моря, некомерційна юридична особа з зареєстрованим офісом в Лазу, комуна Агігея, вул. Траян
Лалеску, 28, округ Констанца, що має робочу точку в Клінічному Центрі Досконалості , в місті Констанца, вулиця Прелунжіря
Ліліакулуй, 10, телефон / факс: 0241 691 730, фіскальний код 16810410, зареєстрований в Реєстрі асоціацій і фондів під нр.
203/B/2004, представлена пані Ana-Maria Schweitzer, як виконавчий директор

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?

"Персональні дані" означає будь-яку інформацію або інформації, які можуть прямо або побічно ідентифікувати особу. Це
означає, що персональні дані включають таку інформацію, як: ім'я, прізвище, ідентифікаційний номер, адреса електронної
пошти, місце проживання, мобільний телефон, ім'я користувача, зображення профілю, дані про місцезнаходження тощо. Це
також може включати унікальні числові ідентифікатори, такі як IP-адреса вашого комп'ютера або MAC-адреса вашого
мобільного пристрою, а також модулі файлів cookie.

ЩО ОЗНАЧАЄ ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?
"Обробкаце будь-яка операція або сукупність операцій, які виконуються з персональними даними або масивами
персональних даних з використанням або без використання автоматичних процедур, такі як збір, запис, організація,
структурування, зберігання, адаптація або зміна, пошук, консультації, використання, розголошення шляхом передачі,
розповсюдження або будь-яким іншим способом, вирівнювання або комбінація, обмеження, стирання або руйнування.

ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ДАНИХ
Фундація Бейлор Чорного Моря дотримується принципів захисту персональних даних (далі - Принципи), викладених у
GDPR, щоб гарантувати, що всі дані:
1. Обробляються справедливим, законним і прозорим способом;
2. Збирається для певних, явних і законних цілей;
3. Адекватні, актуальні та обмежені щодо цілей, для яких вони обробляються ("мінімізація даних");
4. Точні та актуальні;
5. Зберігаються у формі, яка не дозволяє ідентифікувати суб'єктів даних довше, ніж це необхідно щодо мети обробки;
6. Обробляються відповідно до прав особи яка відвідала і таким чином, щоб забезпечити належну безпеку і захист від
несанкціонованої або незаконної обробки та втрат.
Само собою зрозуміло, що ми поважали і будемо продовжувати поважати професійну таємницю і конфіденційність даних та
інформацій, наданих Фундації Бейлор Чорне Море, відповідно до правових положень, специфічних для нашої професії.

КАТЕГОРІЇ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЯКІ МИ ОБРОБЛЯЄМО
Категорії персональних даних, які ми обробляємо, тісно пов'язані з діяльністю, яку ми здійснюємо. Бачення Бейлор Румунія полягає в тому,
щоб жити в громаді без дискримінації, здатної зупинити поширеню серйозних інфекцій, таких як ВІЛ і вірусні гепатити. Місія Бейлор Румунія
полягає в тому, щоб допомогти громаді розробити ефективні послуги з профілактики та догляду за інфекційними захворюваннями.
Основні напрямки діяльності Бейлор Румунія
Профілактика інфекційних захворювань (ВІЛ-інфекція, гепатит В і С, туберкульоз, інфекції що передаються статевим шляхом);
Послуги тестування та скринінгу на ВІЛ, гепатити та сексуальні інфекції;
Безпосереднє лікування зазначених захворювань, діагностованих в медичних кабінетах Бейлора (кабінет пульмонології, акушерства та
гінекології та стоматології);
Забезпечення доступу до інших методів лікування інфекційних захворювань, що надаються урядом для інфекційних захворювань через
державно-приватне або приватно-приватне партнерство;
Залучення молоді та соціальної активності.
Категорії даних, які ми обробляємо:
Особиста інформація (наприклад: ім'я, прізвище, дата і місце народження, професійна та / або особиста адреса, особистий та / або
професійний номер телефону, номер факсу, адреса електронної пошти, посада, яку ви займаєте, професійний досвід, дані з резюме і т.д.);
Дані про місцезнаходження;
Онлайн-ідентифікатори, IP-ідентифікатор;
Дані, зібрані з основних відкритих джерел та/або даних (Торговий реєстр, судовий портал, веб-сайти різних органів влади тощо);
Спеціальні категорії даних: такі як дані про стан здоров'я, діагноз, членство в профспілці, національні ідентифікаційні номери (CNP, серійний
номер і номер посвідчення особи), судимості, злочини).
Ці категорії даних або їх частина збираються у вас, коли ви запитуєте у нас медичні або психосоціальні послуги, коли ви переглядаєте або
взаємодієте на нашому веб-сайті, коли ви пропонуєте свої послуги або надаєте нам послуги, коли ви добровільно передаєте ці дані до нашої
Фундації в будь-якій формі, а також в інших подібних ситуаціях.

КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Контролер персональних даних (далі - контролер”) це Фундація Бейлор Чорне Море.

ОСНОВА ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Ми обробляємо персональні дані в межах, дозволених або запитаних чинним законодавством, для наступних цілей:
1. З метою укладення, виконання та моніторингу різних договорів, які ми укладаємо при веденні нашої діяльності;
2. З метою здійснення нашої професійної діяльності;
3. З метою виконання наших юридичних зобов'язань (у тому числі похідних від конкретного законодавства нашої
діяльності, бухгалтерського, архівного, фінансового та фіскального законодавства, включаючи законодавство про
запобігання та санкціонування відмивання грошей, ухилення від сплати податків тощо);
4. З метою спілкування з Вами та інформування про діяльність Фундації, в маркетингових цілях (розсилка інформаційних
бюлетенів та публікацій від редакції Фундації Бейлор, запрошень на заходи, організовані індивідуально або у співпраці з
іншими суб'єктами, просування тощо).

ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ
Операції з обробки даних проводяться Фундація Бейлор Чорне Море на підставі однієї з наступних підстав:
Обробка необхідна для укладення або виконання договору, стороною якого ви є;
Обробка здійснюється на підставі Вашої згоди;
Обробка необхідна для того, щоб захистити ваші інтереси;
Обробка необхідна для цілей законних інтересів нашої Фундації або третьої сторони (коли обробка необхідна для
виконання договору, стороною якого є ваша організація),за винятком якщо ваші інтереси або основні права і свободи не
переважають над цими інтересами;
Фундація Бейлор Чорне Море присвятив у розділі «Контакти», на своєму сайті, форму з метою обробки ваших запитів.
Зв'язавшись з Фундацією Бейлор Чорне Море в будь-якому випадку (поштою, по телефону, через контактну форму на сайті
www.baylor.ro), що передбачає опосередковане або пряме спілкування між вами та Фундацією Бейлор Чорне Море , ви
розумієте і погоджуєтеся з тим, що ваші дані будуть оброблятися нашою Фундацією. Фундація Бейлор Чорне Море
зобов'язується не обробляти ці дані для будь-яких інших цілей, крім тих цілей які будуть відповидати на ваш запит, якщо
немає вашої явної згоди на їх використання для інших цілей.

РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ
Ми можемо розкривати ваші персональні дані. персональні дані іншим особам, які беруть участь, прямо чи
опосередковано, у виконанні договорів, які ми підписуємо або які ми хочемо підписати з вами.
Таким чином, ми можемо розкривати дані медичним працівникам, з якими ми співпрацюємо, та піклуються про вашу
турботу, або в медичним лабораторіям, які обробляють ваші аналізи крові.
У таких ситуаціях Фундація прийматиме необхідні заходи відповідно до Регламенту для забезпечення обробки ваших
даних цими особами, відповідно до зазначених цілей і засобів, зазначеними Фундацією Бейлор Чорне Море.
Будь-яке розкриття даних буде здійснюватися відповідно до принципів і правил, викладених у Регламенті для нас.

ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЗА КОРДОН
Ми можемо передавати ваші персональні дані державам, які входять до Європейської економічної зони, або державам, які
були визнані Європейською комісією як такі, що забезпечують належний рівень захисту персональних даних, якщо така
передача необхідна для обробки відповідно до цілей, описаних вище.
Фундація Бейлор Чорне Море не має наміру передавати дані в треті країни. Однак у виняткових випадках, якщо така
передача змісту буде необхідною для дозволених цілей, ми забезпечимо, щоб такі міжнародні передачі змісту
здійснювалися з урахуванням відповідних гарантій (наприклад, на основі стандартних договірних положень, затверджених
Європейською Комісією), як того вимагає Загальний регламент про захист даних (ЄС) 2016/679 або інші застосовні правові
положення.

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
Фундація Бейлор Чорне Море може зберігати оброблені дані протягом різних періодів часу, які вважаються резонними,
відповідно до цілей, зазначених вище. Ми зберігаємо ваші дані лише протягом періоду, необхідного для досягнення мети,
для якої ми зберігаємо дані, для задоволення ваших потреб або для виконання наших зобов'язань, встановлених законом.
Для того, щоб знати, як довго ваші дані можуть зберігатися, ми використовуємо наступні критерії:
1. Коли ви користуєтеся нашими послугами, ми зберігаємо ваші персональні дані на час наших договірних відносин і
протягом наступного періоду, необхідного для надання медичних послуг;
2. При визначенні тривалості зберігання даних враховуємо обов'язкові юридичні умови (з бухгалтерського, фіскального,
архівного законодавства тощо);
3. Якщо обробка даних ґрунтується на згоді, ми зберігаємо ваші персональні дані, поки ви не скасуєте підписку або не
попросите, щоб ми їх видалили, або після періоду бездіяльності (без активної взаємодії), визначеного відповідно до
місцевих правил та керівних принципів.

ПРАВА СУБ'ЄКТІВ ДАНИХ

З урахуванням певних правових положень, які можуть обмежити ці права або виправдати певний тип відповіді від нашого Фонду, ви маєте ряд прав
щодо персональних даних, які обробляє Фонд Baylor Black Sea:
1. Право на доступ до даних обробки – Ви маєте право на доступ до персональних даних, які ми зберігаємо, і на отримання копій інформації. На
запити необґрунтовані, надмірні або неодноразові відповіді не надаються .
2. Право на виправлення даних - Ви маєте право вимагати виправлення ваших Даних, якщо вони є неточними або застарілими, і / або заповнити їх,
якщо вони неповні.
3. Право на стирання даних ("право бути забутим") – У деяких випадках ви маєте право отримати видалення або знищення ваших Даних, наприклад,
коли ви відкликали свою згоду, коли обробка більше не потрібна або суперечить правовим положенням.
4. Право на обмеження обробки – Ви маєте право вимагати обмеження обробки ваших даних. Це означає, що обробка ваших даних обмежена, щоб
ми могли зберігати дані, але не використовувати або обробляти їх. Це право застосовується за певних обставин, передбачених Загальним
регламентом про захист даних, а саме:
точність даних оскаржується суб'єктом даних (тобто вами), в цьому випадку обробка обмежується протягом періоду, який дозволяє контролеру
(тобто Фундація Бейлор Чорне Море) перевірити правильність даних;
обробка є незаконною, а суб'єкт даних (тобто ви) виступає проти видалення даних і вимагає обмеження їх використання;
контролеру (наприклад, Фундація Бейлор Чорне Море) більше не потрібні дані для обробки, але вони запитуються суб'єктом даних (тобто вами) для
встановлення, здійснення або захисту юридичних претензій;
суб'єкт даних (тобто ви) висловив заперечення проти обробки, виходячи з законних причин з боку контролера (в даному випадку Фундація Бейлор
Чорне Море) на підставі перевірки того, чи законні причини контролера перевищують причини суб'єкта даних (тобто вас).
Право на заперечення - Ви можете в будь-який час заперечувати проти обробки ваших даних, коли така обробка ґрунтується на вашій згоді або на
законних інтересах контролера.
6. Право відкликати згоду в будь-який час - Ви можете відкликати свою згоду на обробку ваших даних, коли така обробка ґрунтується на згоді.
Відкликання згоди не впливає на законність обробки на підставі згоди до її відкликання.
7. Право подати скаргу до компетентного наглядового органу – Ви маєте право подати скаргу до компетентного органу із захисту даних, а саме до
Національного Наглядового Органу з Обробки Персональних Даних, що знаходиться на бул. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Бухарест, Румунія.
Ви можете скористатися будь-яким з цих прав щодо персональних даних, які обробляє Фундації Бейлор Чорне Море, надіславши простий запит на
адресу електронної пошти office@baylor-romania.ro або поштою на адресу м. Констанца, вул. Прелунжиря Лилиакулуй нр. 10. У такій ситуації цілком
можливо запросити підтвердження вашої особистості.

БЕЗПЕКА ОБРОБКИ
Фундація Бейлор Чорне Море вжила технічні та організаційні заходи для обробки даних, оновлених відповідно до вимог
Регламенту, з метою захисту персональних даних від будь-яких дій несанкціонованого доступу, неналежного використання
або розголошення, несанкціонованої модифікації, випадкового знищення або втрати. Всі співробітники і співробітники
Фундації, а також будь-які треті особи, що діють від імені Фундації Бейлор Чорне Море, зобов'язані поважати
конфіденційність інформації і вимоги Регламенту.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Веб-сайт Фундації Бейлор Чорне Море може містити посилання на інші веб-сайти та/або інші веб-сторінки, які не є
власністю Фундації. Фундація Бейлор Чорне Море не несе відповідальності за зміст цих сайтів і тому не несе
відповідальності за зміст, рекламу, товари, послуги, програмне забезпечення,
інформацію або інші матеріали, доступні на цих веб-сайтах або через них. Фундація Бейлор Чорне Море не несе
відповідальності за втрату персональних даних, за будь-який негативний вплив на персональні дані відвідувачів або за інші
моральні та /або майнові збитки, спричинені доступом до цих сайтів.

ОНОВЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ЗАХИСТУ ТА ОБРОБКИ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Зверніть увагу, що ця Політика може бути предметом періодичних змін змісту шляхом оновлення веб-сайту Фундації
Бейлор Чорне Море.
Будь ласка, не продовжуйте користуватися веб-сайтом Фундація Бейлор Чорне Море, якщо ви не згодні з такими змінами.
Ми також рекомендуємо вам перевірити цю сторінку на наявність будь-яких оновлень.

КОНТАКТ
Якщо у вас є які-небудь питання або побоювання з приводу того, як ми ставимося і використовуємо ваші персональні дані
або хотіли б скористатися будь-якими вашими правами, будь ласка, зв'яжіться з нами за адресою електронної пошти
pr@baylor-romania.ro.

ПРАВИЛА ТА УМОВИ, ЗАПОВНЕННЯ ОНЛАЙН-ФОРМ НА САЙТІ
WWW.BAYLOR.RO
Заповнюючи та підписуючи цю форму, я чітко і однозначно погоджуюся з тим, що персональні дані та інформація, пропоновані Фундація
Бейлор Чорне Море, будуть використовуватися ним для того, щоб надсилати оголошення про курс та іншу інформацію, пов'язану з
освітніми заходами та його програмами.
Я знаю положення закону нр. 677/2001 для захисту фізичних осіб, у зв'язку з обробкою персональних даних та для вільного руху таких даних.
Я також згоден з тим, що надані дані будуть анонімізовані та статистично оброблені Фундацією Бейлор-Чорного моря в рамках своїх
освітніх та громадських проектів відповідно до дозволу на обробку персональних даних 11554.
Відповідно до положень закону нр. 677/2001 Ви маєте такі права: право на інформацію, право на доступ, право на втручання, право на
опозицію, право не піддаватися індивідуальному рішенню, право на звернення до суду.
Для реалізації цих прав, будь ласка, зв'яжіться з нами через розділ «контакт» одного з інтернет-сайтів www.baylor.ro або www.hiv-school.ro, або за
номером телефону 0241 691 730, з понеділка по п'ятницю, з 9.00 до 16.00.
Ваші дані будуть зберігатися в нашій базі даних, і за вашим запитом, адресованим через розділ "контакт" сайту, ваші дані будуть
анонімізовані. Якщо ви не скористалися правом втручатися в дані, відповідно до закону, Фундація може видалити неточні / неповні дані.
Фундація зберігатиме конфіденційність цієї інформації, за винятком тих, що запитуються компетентними юридичними органами.
Для отримання будь-якої інформації щодо завершення цього запиту, будь ласка, зателефонуйте за номером 0241 691 730, з понеділка по
п'ятницю, з 9.00 до 16.00.
Політика щодо файлів cookie (ЄС)
Ця Політика щодо файлів cookie була востаннє оновлена 21.09.2021 і застосовується до громадян та постійних мешканців Європейської
Економічної Зони.

Політика щодо файлів cookie (ЄС)
Ця Політика щодо файлів cookie була востаннє оновлена 21.09.2021 і застосовується до громадян та постійних мешканців Європейської
Економічної Зони.
1. Вступ
Наш веб-сайт, https://www.baylor.ro (далі - сайт), використовує файли cookie та інші подібні технології (для зручності, всі технології далі
називаються "cookies"). Файли cookie також розміщуються третіми сторонами, з якими ми працюємо. У документі нижче ми інформуємо вас
про те, як ми використовуємо файли cookie на нашому веб-сайті.
2. Що таке файли cookie?
Файл cookie - це простий, невеликий файл, який надсилається разом зі сторінками цього веб-сайту та зберігається вашим браузером на
жорсткому диску вашого комп'ютера або іншого пристрою. Інформація, що зберігається там, може бути відправлена назад на наші сервери
або сервери відповідних третіх осіб під час наступного візиту.
3. Що таке Скрипт?
Скрипт - це фрагмент коду (програми), який використовується для того, щоб наш веб-сайт працював коректно та інтерактивно. Цей код
виконується на нашому сервері або на вашому пристрої.
4. Що таке веб-маяк?
"Веб-маяк" (або "піксельний тег", тобто піксельний тег) - це невеликий невидимий фрагмент тексту, або зображення, який розміщується на
веб-сайті для моніторингу трафіку. Для здійснення моніторингу трафіку веб-маяки можуть зберігати різні дані про вас.
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5. Файли cookie
5.1 Технічні або функціональні файли cookie
Деякі файли cookie гарантують, що певні частини сайту працюють належним чином і що ваші налаштування користувача залишаються
відомими. Розміщуючи функціональні файли cookie, вам легше відвідати наш веб-сайт. Таким чином, вам не доведеться неодноразово
вводити одну і ту ж інформацію, коли ви відвідуєте наш веб-сайт, і, наприклад, товари залишаються в кошику для покупок, поки ви не
заплатите. Ми можемо розміщувати ці файли cookie без вашої згоди.
5.2 Статистичні файли cookie
Ми використовуємо статистичні файли cookie для оптимізації досвіду використання сайту для наших користувачів. За допомогою цих
статистичних файлів cookie ми отримуємо інформацію про використання нашого веб-сайту. Ми просимо вас дозволу на розміщення
статистичних файлів cookie.
5.3 Файли cookie для маркетингу/ відстеження
Файли cookie для маркетингу /відстеження - це файли cookie (або будь-яка інша форма локального сховища), які використовуються при
створенні профілів користувачів, для відображення реклами або для відстеження користувача на цьому сайті або на декількох сайтах, для
подібних маркетингових цілей.
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6. Файли cookie розміщені
Elementor - Статистика (анонімна)
Woocommerce - Функціональний
Компліанц- Функціональний
Google reCAPTCHA - Функціональний
Google Analytics - Статистика
Згода на файли cookie GDPR- Функціональний
Різний - Мета, що розслідується

7. Згода
Коли ви вперше відвідуєте наш сайт, ми покажемо вам спливаюче вікно з поясненням файлів cookie. Натиснувши зберегти налаштування,
ви даєте згоду на використання нами категорій файлів cookie та модулів, вибраних у спливаючому вікні, як описано в цій Політиці
використання файлів cookie. Ви можете заблокувати використання файлів cookie з браузера, який ви використовуєте, але майте на увазі, що
в цьому випадку наш сайт може більше не функціонувати належним чином.
7.1 Керування налаштуваннями згоди
Завжди активна функціональна маркетингова статистика
8. Ваші права на персональні дані
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8. Ваші права на персональні дані
Ви маєте наступні права на ваші персональні дані:
Ви маєте право знати, чому потрібні ваші персональні дані, що ми будемо з ними робити і як довго вони будуть зберігатися.
Право на доступ: ви маєте право на доступ до ваших персональних даних, які ми зібрали.
Право на виправлення: ви маєте право заповнювати, виправляти, видаляти або блокувати ваші персональні дані, коли захочете.
Якщо ви даєте нам свою згоду на обробку ваших даних, ви маєте право відкликати згоду і вимагати видалення всіх персональних
даних.
Право на передачу ваших даних: ви маєте право запросити всі ваші персональні дані у контролера і передати їх в повному обсязі
іншому контролеру.
Право на заперечення: ви можете протистояти обробці ваших даних. Ми поважаємо це, якщо немає обґрунтованих причин для
обробки.
Щоб скористатися цими правами, будь ласка, зв'яжіться з нами. Будь ласка, використовуйте контактні дані в нижній частині цієї Політики
використання файлів cookie. Якщо у вас є скарга на те, як ми обробляємо ваші дані, ми хотіли б, щоб ви повідомили про це нам, але ви також
маєте право подати скаргу до наглядового органу (Національного наглядового органу з обробки персональних даних).
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9. Увімкнення/ вимкнення та видалення файлів cookie
Ви можете використовувати свій інтернет-браузер для автоматичного або ручного видалення файлів cookie. Ви також можете вказати, що
певні файли cookie не можуть бути розміщені. Інший варіант полягає в тому, щоб змінити налаштування вашого інтернет-браузера, щоб ви
отримували повідомлення кожного разу, коли розміщується файл cookie. Щоб отримати додаткові відомості про ці параметри, перегляньте
інструкції в розділі Довідки вашого браузера.
Зверніть увагу, що наш веб-сайт не може функціонувати належним чином, коли всі файли cookie відключені. Якщо ви видалите файли cookie
зі свого браузера, вони будуть розміщені знову після вашої згоди, коли ви знову відвідаєте наш сайт.
10. Контактні дані
З питань та /або коментарів щодо нашої Політики щодо файлів cookie та цієї заяви, будь ласка, зв'яжіться з нами, використовуючи наступну
контактну інформацію:
Фундація Бейлор Чорне Море
ТРАЯН ЛАЛЕСКУ 28 - ЛАЗУ
Румунія
Сайт: https://www.baylor.ro
Електронна пошта: or.ainamor-rolyab@eciffo
Телефон: 0241 691 730
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