DECLARAȚIA DE CONFIDENȚIALITATE A EAQUALS

Eaquals va păstra în siguranță toate datele cu caracter personal pe care le partajați cu noi și le va
prelucra doar în conformitate cu prezenta politică și nu pentru scopuri care nu pot fi anticipate de
dvs. în limite rezonabile.
Datele cu caracter personal sunt datele care pot fi folosite pentru a vă identifica. Acestea includ,
numele dvs., data nașterii, adresa de e-mail, adresa poștală, numărul de telefon și datele privind
cardul dvs. de credit/debit. Datele cu caracter personal pe care le deținem ne permit să furnizăm
servicii, bunuri și informații, precum și să înțelegem mai bine și să ne îmbunătățim modul în care
interacționăm și comunicăm cu membrii și persoanele terțe care sunt interesate de serviciile
noastre. Scopul nostru nu este să solicităm sau să stocăm date de care nu avem nevoie.
Ce date colectăm despre dumneavoastră?
Eaquals colectează date despre dumneavoastră după ce v-ați dat consimțământul că putem să
deținem astfel de date atunci când v-ați alăturat Eaquals în calitate de persoană acreditată,
persoană asociată sau membru individual, prin folosirea serviciilor Eaquals de formare și
consultanță, prin înregistrarea la un eveniment Eaquals, prin solicitarea de fonduri Eaquals, premii
Eaquals sau burse Eaquals sau atunci când ne propuneți să vorbiți la o conferință sau la un
eveniment Eaquals.
Cum vom folosi datele despre dumneavoastră?
Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în principal pentru:
• a administra calitatea dvs. de membru
• a vă furniza informații actualizate despre Eaquals în ceea ce privește progresele noastre
• a vă contacta cu privire la un eveniment la care ați fost de acord să contribuiți sau pentru care vați înregistrat în vederea participării
• a ne contacta membrii la anumite intervale de timp, pentru a le oferi detalii despre oferte sau
promoții în numele unor organizații terțe părți care vizează în mod expres pe membrii Eaquals
• a ține evidența relației pe care o avem cu dvs.
• a ne asigura că știm cum doriți să fiți contactat
• De asemenea, este posibil să colectăm și să păstrăm datele dvs. dacă ne trimiteți feedback despre
serviciile noastre sau dacă faceți o reclamație.
Eaquals nu va partaja și nu va distribui datele dvs. terților.

Cum vom păstra în siguranță datele dumneavoastră?
Vă asigurăm că folosim o serie de mijloace tehnice de control adecvate pentru a vă proteja datele și
a împiedica accesul neautorizat.
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• Eaquals face eforturi pentru a-și păstra toate sistemele IT actualizate la cele mai noi standarde de
securitate, pentru a construi rețele sigure în vederea protejării datelor online împotriva
atacurilor cibernetice și a asigurării unei copii de rezervă de siguranță.
• Restricționăm și monitorizăm accesul la datele sensibile. Datele cu caracter personal sunt
disponibile pentru personal strict în măsura în care acest lucru este necesar.
• În cazul în care folosim companii externe pentru a colecta sau a prelucra informații (inclusiv date
cu caracter personal) în numele nostru, efectuăm .verificări detaliate ale acestor companii înainte
de a lucra cu ele și încheiem un contract care stabilește așteptările și cerințele noastre, în special în
ceea ce privește modul în care companiile în cauză gestionează datele cu caracter personal pe care
le-au colectat sau la care au acces.
• Fără consimţământul dvs., vă vom partaja datele numai în circumstanţe excepţionale, de
exemplu, în caz de urgență medicală sau dacă acest lucru este stipulat prin lege.
• Ne formăm angajații cu privire la măsurile de securitate și de păstrare a confidențialității online
Accesul la datele dvs. și corectarea acestora
Aveți dreptul să solicitați o copie a datelor pe care le deținem cu privire la dvs. Dacă doriți o copie a
datelor dvs. cu caracter personal sau a unei părți a acestor date, trimiteți-ne un e-mail sau scrieține pe următoarea adresă: info@eaquals.org
Vrem să ne asigurăm că datele dvs. cu caracter personal sunt exacte și actualizate. Ne puteți solicita
să corectăm sau să eliminăm informațiile pe care le considerați inexacte.
Alte site-uri web
Site-ul nostru web conține linkuri către alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se
aplică site-ului nostru web, prin urmare, atunci când accesați alte site-uri web, trebuie să citiți
politica de confidențialitate specifică acestora.
Modificări aduse politicii noastre de confidențialitate
Ne revizuim periodic politica de confidențialitate, iar toate actualizările sunt postate pe această
pagină web. Prezenta politică de confidențialitate a fost actualizată ultima dată pe 10 ianuarie
2018.

Cum să ne contactați
În cazul în care aveți întrebări legate despre politica noastră de confidențialitate sau despre
informațiile pe care le deținem, vă rugăm să ne contactați pe adresa info@eaquals.org
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