Informacja o ochronie prywatności
Niniejsze oświadczenie jest tłumaczeniem holenderskiego oświadczenia o ochronie
prywatności, które ma zastosowanie do tej strony internetowej. Oświadczenie to
można znaleźć na stronie www.irs.nu/AVG.
Ostatnia aktualizacja: 29 czerwca 2021 r.
IRS przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uważamy, że
Państwa prywatność jest bardzo ważna i będziemy obchodzić się z Państwa danymi
osobowymi z należytą starannością. Poniżej znajdziecie, czego możecie się po nas
spodziewać i jakich zasad przestrzegamy.
Zastosowanie
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności ma zastosowanie do przetwarzania
- danych osobowych przekazanych przez darczyńców, osoby do kontaktu i
wolontariuszy oraz
- danych uzyskanych w wyniku Państwa wizyty i korzystania z naszej strony
internetowej.
Przetwarzanie Państwa danych
IRS prowadzi bazę darczyńców, w której zapisywane są również dane osobowe
innych relacji. Relacje to osoby, które zapisały się do cyfrowego newslettera,
magazynu lub osoby, które są zaangażowane w naszą pracę (jako wolontariusze),
ale nie są darczyńcami.
IRS wzywa swoje relacje poprzez działania i kampanie do przyczynienia się do
realizacji celu naszej fundacji. Działalność IRS jest całkowicie finansowana z
darowizn pochodzących od darczyńców. Gromadzimy dane osobowe (imię i
nazwisko, adres, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail i datę
urodzenia), aby móc informować Państwa o naszej pracy i prosić o wsparcie
finansowe. Robimy to na podstawie Państwa zgody.
Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem strony internetowej, gdy
użytkownik zapisuje się do jednego z naszych biuletynów cyfrowych lub czasopism
oraz gdy rejestruje się jako darczyńca lub wolontariusz. Rekrutacja osobista odbywa
się również poprzez formularz zgłoszeniowy lub rozmowę telefoniczną. We
wszystkich przypadkach prosimy o wyraźną zgodę.
Dane finansowe i osobowe zbierane są w celu realizacji umowy (darowizna,
upoważnienie, darowizna okresowa). Dane te nie będą przekazywane osobom
trzecim w celach komercyjnych.
W przypadku wycofania zgody lub zakończenia umowy z Państwem, Państwa dane
osobowe zostaną usunięte przez IRS. IRS nie przechowuje danych osobowych
dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu. Dane osobowe byłych darczyńców
są usuwane po dwóch latach, chyba że obowiązuje ustawowy okres ich
przechowywania.

IRS ma uznanie CBF dla organizacji charytatywnych i status ANBI.
Umowy dotyczące przetwarzania
IRS zawarł umowy o przetwarzaniu danych z podmiotami, które przetwarzają dane
osobowe w jej imieniu. IRS posiada również wewnętrzną politykę prywatności i
procedurę dotyczącą wycieku danych.
Przeglądanie, zmiana lub usuwanie danych
W każdej chwili mogą Państwo zażądać dostępu do informacji, które
zarejestrowaliśmy na Państwa temat, ich zmiany lub usunięcia. Zmiany można
zgłaszać telefonicznie do biura administracji IRS: 055 3030090 (w godzinach pracy
urzędu) lub e-mailem: info@irs.nu
Możecie również skontaktować się z nami tutaj, jeśli nie chceci być dłużej
informowani o naszych działaniach. IRS jest zobowiązany do zażądania od Państwa
dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli udzielić Państwu informacji dotyczących
Państwa danych osobowych w naszej baize danych. Wniosek można również złożyć
listownie, podając swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i kopię ważnego
dokumentu tożsamości, na adres: IRS administration, Laan van Westenenk 12, 7336
AZ Apeldoorn.
Kontakt z darczyńcami i relacje z nimi
IRS informuje swoich darczyńców o pracy ewangelizacyjnej na całym świecie za
pośrednictwem czasopism, poczty elektronicznej, poczty klasycznej, telefonu, strony
internetowej i/lub mediów społecznościowych. Regularnie zwracamy się z prośbą o
wsparcie pracy IRS poprzez datki pieniężne i modlitwę.
E-mail
Jeśli jako subskrybent lub użytkownik jednego z naszych biuletynów, jako darczyńca
lub jako osoba prosząca o informacje, podaliśćie Państwo Wasz adres e-mail do IRS,
będziecie informowani przez e-mail o naszej pracy i wynikach, a także w przypadku
incydentalnych próśb o dofinansowanie.
Wysyłając newslettery, IRS korzysta z systemu, który pozwala na wgląd w sposób
otwierania tych e-maili. Widać też, czy linki w naszych e-mailach są klikane. W ten
sposób IRS może jeszcze bardziej zoptymalizować informacje dla swoich członków i
lepiej dopasować je do ich zainteresowań. Nasz system rejestracji umożliwia również
dokonywanie selekcji, dzięki czemu możemy zwracać się do konkretnych grup
docelowych w bardziej ukierunkowany sposób.
Rezygnacja z subskrypcji biuletynów e-mailowych
Czy chcielibyście Państwo otrzymywać od nas mniej wiadomości lub nie otrzymywać
ich wcale? W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji w administracji IRS
telefonicznie pod numerem: 055 3030090 (w godzinach pracy urzędu) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej: info@irs.nu.
Odwiedzając naszą stronę internetową

Nasza strona internetowa nie gromadzi danych osobowych, chyba że użytkownik
świadomie je nam udostępni. Możecie podać swoje dane osobowe, aby poprosić o
informacje, otrzymać nasz cyfrowy biuletyn i/lub magazyn, przekazać darowiznę,
zaprosić nas na prezentację itp. Informacje te będą traktowane jako poufne i
wykorzystane w celu zapewnienia Wam jak najlepszej obsługi.
IRS korzysta ze statystyk strony internetowej za pomocą Google Analytics.
Ogólne dane dotyczące osób odwiedzających stronę internetową są rejestrowane
anonimowo. Dzięki temu IRS może sprawdzić m.in. ile osób odwiedziło naszą stronę
i które strony są najczęściej odwiedzane. Ma to na celu optymalizację wyglądu strony
internetowej oraz sprawdzenie, co odwiedzający uważają za istotne na naszej
stronie.
Strona internetowa IRS, podobnie jak większość innych stron internetowych, korzysta
z plików cookie. Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze
użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Działa on jako przypomnienie
dla odwiedzanej strony i przy następnej wizycie strona może rozpoznać plik
tekstowy. Możecie wyłączyć pliki cookie za pomocą swojej przeglądarki. W takim
przypadku IRS nie może zagwarantować, że wszystkie usługi i funkcje na naszej
stronie internetowej będą działać prawidłowo.
Na stronie internetowej IRS znajduje się szereg linków do innych stron
internetowych. IRS nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki te strony
internetowe obchodzą się z Państwa danymi osobowymi. W związku z tym należy
zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności na stronie internetowej, którą
odwiedzacie.
IRS podjął środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych
przed utratą lub jakąkolwiek formą bezprawnego ich przetwarzania. W ten sposób
zapewniamy, że dane osobowe są dostępne tylko dla pracowników, którzy są do
tego upoważnieni na podstawie pełnionej funkcji i że wykorzystujemy dane osobowe
tylko do celów, dla których zostały one uzyskane oraz do celów zgodnych z nimi.
Prawa
Użytkownik ma prawo do:
- Wyjaśnienia, jakie dane osobowe przechowujemy na jego temat i co z nimi robimy;
- Sprawdzenia danych osobowych, które przechowujemy na jego temat;
- Poprawienia błędów;
- Usunięcia nieaktualnych danych osobowych;
- Wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- Sprzeciwienia się określonemu sposobowi wykorzystania jego danych osobowych;

Złożenie skargi
Jeśli uważają Państwo, że IRS nie przetwarza Państwa danych osobowych w
prawidłowy sposób, prosimy o kontakt z nami. Wtedy najpierw spróbujemy wspólnie
znaleźć rozwiązanie.
Jeśli to się nie uda, macie prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Na stronie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl można przeczytać, jak
złożyć skargę.
Pytania dotyczące polityki prywatności
IRS ma prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli
macie Państwo jakiekolwiek pytania, skontaktujcie się z naszym dyrektorem za
pośrednictwem poniższych danych kontaktowych.
Dane kontaktowe
Nasze dane kontaktowe w przypadku pytań / uwag / skarg dotyczących
przetwarzania danych osobowych to:
Fundacja In de Rechte Straat
W imieniu dyrektora
P.O. Box 477
7336 AZ APELDOORN
Numer telefonu: 055 3030090
E-mail: office@irs.nu

