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Home Safe Politika Ochrany Dat
Home Safe je členem organizace, která pracuje v soukromém sektoru členy majitelů bytů a Lokálních
Autorit v nastavení a udržování standardů pro akceptovatelný management soukromě pronajatých
nemovitostí a nájmů.
Home Safe potřebuje určité informace o své zaměstnance a uživatelích služeb (soukromý Majitelé
Bytů, Nájemné Orgány, Manažerské Orgány a nájemci) aby vykonávali své dennodenní operace a
dosahovaly cíle, jak určeno v Home Safe "Všeobecném Kodexu Praxe", "Dodatky" k "obecné Kodet
Praxe, "členském mandátu", jiných mandátech, jakýchkoliv "Listina" a rovněž v souladu s právními
povinnostmi.
Home Safe se předává zajistit jakékoliv osobní data, která budou použity v souladu s aktem na Ochranu
Dat z 1998. Na vyhovění zákonu, osobní informace budou shromážděny a férově využity, bezpečně
uloženy a nesdílené s žádnými jinými nezákonnými osobami.
Cílem této politiky je zajistit, že zaměstnanci Home Safe budou zacházet s osobními daty osob plně ve
vědomí požadavků na ochranu osobních dat, a že daný zaměstnanci budou jednat pouze ve shodě s
procedurami na ochranu dat. Tento dokment také zvýrazňuje klíčové procedury ochraný dat v
organizací.
V souladu s osmi principy Aktu o Ochraně Dat z 1998, Home Safe zajistí, že soukromá data:
• Budou férově a zákonně zÃskat a nebudou zpracovány, pokud se nenaplní určité podmínky
• Budou získané na specifické a legitimní
• Budou přiměřené, podstatné, ale ne přílišné
• Budou přesné a aktualizované
• Nebudou drženy déle, než třeba
• Budou zpracovány podle práv o datech subjektů
• Budou subjektům na přiměřené bezpečnostní jednání
• Nebudou přeneseny z Evropské Ekonomické Oblasti (EEA)
Definice "Zpracování" je: získání, užívání, držení, náprava, oznámení, zničení a smazání soukromých
dat. To zahrnuje některé písemné data, jakož i ty, které jsou uskladněny na počítači.
Ochranný Kodex Osobních Dat navrhuje pět klíčových principů dobré správy dat na základě nejlepších
zkušeností. Home Safe se bude snažit dodržovat tento kodex ve vztahu k zpracovaným osobním
datům, např.
• Zodpovědnost: Ti, kteří budou pracovat se soukromými daty budou následovat principy
zveřejněných dat pro získání veřejné důvěry a ochrany osobních dat.
• Viditelnost: Data subjektů by měly být přístupné subjektům, které organizace zastřešuje.
Toto zahrnuje právo na opravu nesprávných soukromých FAT a znalost o tom, kdo má přístup
k těmto datům.
• Souhlas: Sbírání a užívání osobních dat musí být férové a zákonné a v souladu s osmi
principy ochany dat DPA. Osobní data budou použita pouze pro případy dohodnuté s
subjektem dat, pokud by měly být soukromá data sdíleny s třetí stranou, nebo použity pro
jiný důvod, sujket dat výslovně obdrží souhlas jako v daném členském mandátu a Nájemní
Chartě.
• Přístup: každý by měl mít právo znát roli a skupinu lidí v organiácií, která má přístup k jeho
soukromým datům a ktoo využil tato data.
• Správcovství: Ti, kteří shromažďují soukromé dat mají povinnost starat se o ochranu těchto
dat během životnosti daný dat.
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Home Safe se bude snažit dosáhnout rovnováhy mezi potřebou sdílet informace s ostatními
agenturami a potřebou udržovat dôveryhodnoť. Tato politika zajišťuje základ pro členy, jejich nájemců
a agentury třetích stran pro důvěru, že jejich informace jsou sdíleny konzistentním, odpovědným a
bezpečným způsobem pro důvod udržování integrity Hom Safe "Všeobecného Kodexu Praxe" a
dodržujíc zákonné povinnosti. Jak a uvedené v "členském mandát" a Home Safe "Chartě Nájcov",
relevantní třetí strany mohou zahŕňaťúradníkov Lokálních Autorit (řada), Policejní Autorita, Hasičské
a Záchranné Služby a Hraniční Orgány / Imigrační autority a akékošvek sesterské organizace Home
Safe. Členové dávají souhlasu o zadržování a potencionálním sdílení informací při podpisu Členského
Mandátu a přiložených dokumentů, včetně "Všeobecného Kodexu Praxe". Nájemci s tím souhlasí
podepsáním "Charty Nájemců".
Určité podmínky aktu na Ochranu Dat dovolují soukromým informacím být zveřejněny orgánem
stanoveným zákonem bez souhlasu subjektu dat a v těchto případech Home Sofa poskytne tyto
informace. Nicméně, Home Safe se ujistí, že tento požadavek je legitimní a vkonaná autorizovaným
úředníkem relevantního orgánu.
Typy soukromých informací zpracovávaných Home Safe a seznam osôob, kterých se takové informace
týkají jsou zaznamenány pod veřejným registrům, který je udržován informativního Komisionárnou
Kanceláří pod registračním referenčním číslem ZA115419. Home Safe Scheme Ltd obnovuje svůj
registrační certifikát ročně a, v souladu s aktem o Ochraně Dat z 1998, jméno kontrolér Dat je The
Home Safe Scheme Ltd, The Castle Mill, Minneymoor Hill, Conisbrough, Doncaster DN12 3EN.

Pokud se tato politka ochrany dat změní jakýmkoliv způsobem, nová verze bude
umístěna na webstránce Hom Safe a link na tuto politiku může být nalezen na patě
webstránky www.thehomesafescheme.org.uk. Pravidelným navštěvováním této
webové stránky se ujistěte, že jste vyrozuměn o ukládaných informacích, jako jsou
používány, a za jakých podmínek mohou být sdíleny s jinými stranami.
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