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Politica de Protecţie a Datelor Home Safe
Home Safe este o organizaţie care lucrează cu membrii propietari din sectorul privat şi Autorităţiile
Locale în stabilirea şi menţinerea standardelor pentru gestionarea convenabilă a proprietăţilor
private închiriate și ocupate.
Home Safe trebuie să păstreze anumite informaţii cu privire la angajaţii săi şi utilizatorilor de servicii
(Propietarii privaţi, Agentul Imobiliar, Agenţii de Administrare şi Chiriaşii) în scopul de a-şi realiza
operaţiunile zilnic şi pentru a-şi îndeplini obiectivele aşa cum prevede ‘Codul de Bună Practică’ Home
Safe, ‘Acte Adiţionale’ la ‘Codul de Bună Practică’, la ‘Mandatul de Memebru’, alte mandate, orice
‘Documente’, şi de asemenea de a se conforma obligaţiilor sale legale.
Home Safe se angajează să asigure că orice date cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu
Legea privind protecţia datelor din 1998. Pentru a fi în concordanţă cu legea, informaţiile personale
vor fi colectate și utilizate în mod legitim, stocate în siguranţă şi nedivulgate nici unei alte persoane
în mod ilegal.
Scopul acestei politici este acela de a se asigura că angajaţii Home Safe manipulează datele cu
caracter personal și persoanele ale căror date sunt manipulate prelucrate de către angajaţii Home
Safe, sunt pe deplin conștienţi de cerinţele de protecţie a datelor şi că angajaţii Home Safe
acţionează în conformitate cu procedurile de protecţie a datelor. Acest document scoate în evidenţă,
de asemenea, procedurile cheie de protecţie a datelor în cadrul organizaţiei.
În conformitate cu cele opt principii ale Legii privind protecţia datelor din 1998, Home Safe se va
asigura că datele cu caracter personal vor:
 Fi obţinute în mod corect şi legal și nu vor fi prelucrate, decât în cazul în care sunt îndeplinite
anumite condiţii
 Fi obţinute pentru anumite scopuri legale şi specifice
 Fi adecvate, relevante, dar nu excesive
 Fi actualizate şi precise
 Nu vor fi deţinute mai mult decât este necesar
 Fi prelucrate în conformitate cu drepturile persoanelor vizate
 Fi supuse unor măsuri adecvate de securitate
 Nu vor fi transferate în afara Spaţiul Economic European (EEA)
Definiţia ‘Prelucrării’ este: obţinerea, utilizarea, deţinerea, modificarea, divulgarea, distrugerea și
ștergerea datelor personale. Aceasta include unele date personale deţinute pe suport de hârtie
precum și cele păstrate pe calculator.
Codul de Protecţie a Datelor Personale sugerează cinci principii cheie ale unei bune administrări a
datelor pe care se bazează cele mai bune practici. Home Safe va căuta să respecte acest cod în raport
cu toate datele personale pe care le procesează.
 Răspundere: aceia care manipulează datele cu caracter personal respectă principiile datelor
publicate pentru a ajuta la obţinerea încrederii publicului și pentru a proteja datele cu
caracter personal.
 Vizibilitate: Persoanele vizate ar trebui să aibă acces la informaţiile despre ei înșiși pe care o
organizaţie le deţine. Aceasta include dreptul de a avea corectate datele personale incorecte
şi de a şti cine a avut acces la aceste date.
 Consimţământ: Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal trebuie să fie corecte şi
legale şi în conformitate cu cele opt principii ale Legii privind protecţia datelor. Datele cu
caracter personal ar trebui să fie utilizate numai în scopurile acceptate de către persoana
vizată. În cazul în care datele personale urmează să fie partajate cu o terţă parte sau folosite
în alt scop, acordul persoanei vizate va fi obţinut în mod explicit conform Mandatului de
Membru şi Documentului Chiriaşului.
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Acces: Toată lumea ar trebui să aibă dreptul să cunoască funcţiile și grupurile de persoane
din cadrul unei organizaţii care au acces la datele lor cu caracter personal și care au folosit
aceste date.
Supraveghere: Aceia care colectează datele cu caracter personal au datoria de
supraveghere pentru a proteja aceste date pe parcursul duratei de viaţă a datelor .

Home Safe va depune eforturi pentru a realiza un echilibru între necesitatea de a face schimb de
informaţii cu alte agenţii și obligaţia de a păstra confidenţialitatea. Această politică asigură o bază
pentru membrii, chiriaşilor lor şi agenţiile terţă parte pentru a fi siguri că în cazul în care informaţia
este partajată va fi făcută intr-un mod consecvcent, responsabil și sigur în scopul menţinerii
integrităţii ‘Codului de Bună Practică’ Home Safe și care respectă obligaţiile legale.
După cum se face referire în ‘Mandatul de Memebru’ şi în ‘Documentul Chiriaşului’ Home Safe,
agenţiile terţă parte relevante pot include ofiţeri autorizaţi ai Autorităţii Locale (Council), Autoritatea
de Poliţie, Serviciu de Salvare şi Pompieri şi Agenţia de Frontieră / Autorităţile de imigraţie şi orice
alte organizaţii surori pe lângă Home Safe. Membrii îşi vor da consimţământul la informaţiile deţinute
şi posibil partajate atunci când semnează Mandatul de Memebru şi documentele asociate, incluzând
‘Codul de Bună Practică’. Chiriasii îşi vor da acordul pentru același lucru în momentul semnării
‘Documentul Chiriaşului’.
În anumite circumstanţe, Legea privind protecţia datelor permite ca informaţiile personale să fie
divulgate agenţiilor de executare legală fără consimţământul persoanei vizate și în aceste condiţii
Home Safe va dezvălui informaţiile solicitate. În orice caz, Home Safe se va asigura că cererea este
legitimă și este făcută de către un reprezentant autorizat al agenţiei relevante.
Tipurile de informaţii cu caracter personal prelucrate de către Home Safe precum şi lista persoanelor
la care se referă aceste informaţii sunt înregistrate în registrul public, care se păstrează de către
Biroul Comisarului de Informare sub referinţa de înregistrare ZA115419. Home Safe Scheme Ltd
reînnoiește certificatul de înregistrare anual şi, în conformitate cu prevederile Legea privind protecţia
datelor din 1998, Numele inspectorului de Date este Home Safe Scheme Ltd, Castle Mill,
Minneymoor Hill, Conisbrough, Doncaster DN12 3EN.
În cazul în care această protecţie a datelor se schimbă în orice mod, noua versiune va fi afişată pe
website-ul organizaţiei ‘Home Safes’ şi link-ul către această politică poate fi găsită în subsolul
website-ului la www.thehomesafescheme.org.uk. Vizitarea acestui website în mod regulat vă va
asigura că sunteţi întotdeauna conștienţi de ceea ce informaţii sunt colectate, cum sunt folosite, și în
ce condiţii pot fi partajate cu alte părţi.
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