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Home Safe Politika Ochrany Dát
Home Safe je členom organizácie, ktorá pracuje v súkromnom sektore členov majiteľov bytov
a Lokálnych Autorít v nastavení a udržovaní štandardov pre akceptovateľný manažment súkromne
prenajatých nehnuteľností a nájmov.
Home Safe potrebuje určité informácie o svojich zamestnancov a užívateľoch služieb (súkromný
Majitelia Bytov, Nájomné Orgány, Manažérske Orgány a Nájomci) aby vykonávali svoje dennodenné
operácie a dosahovali ciele, ako určené v Home Safe „Všeobecnom Kódexe Praxe“, „Dodatky“ k
„Všeobecnému Kódeu Praxe, „ Členskom Mandáte“, iných mandátoch, akýchkoľvek „Chartách“
a rovnako v súlade s právnymi povinnosťami.
Home Safe sa odovzdáva zabezpečiť akékoľvek osobné dáta, ktoré budú použité v súlade s Aktom na
Ochranu Dát z 1998. Na vyhovenie zákonu, osobné informácie budú zozbierané a férovo využité,
bezpečne uložené a nezdieľané so žiadnymi inými nezákonnými osobami.
Cieľom tejto politiky je zabezpečiť, že zamestnanci Home Safe budú narábať s osobnými dátami osôb
plne vo vedomí požiadaviek na ochranu osobných dát, a že daný zamestnanci budú jednať iba v zhode
s procedúrami na ochranu dát. Tento dokment taktiež zvýrazňuje kľúčové procedúry ochraný dát
v organizácií.
V súlade s ôsmymi princípmi Aktu o Ochrane Dát z 1998, Home Safe zabezpečí, že súkromné dáta:
 Budú férovo a zákonne záskané a nebudú spracované, pokiaľ sa nenaplnia určité podmienky
 Budú získané na špecifické a zákonné účely
 Budú adekvátne, relevantné, ale nie prílišné
 Budú presné a aktualizované
 Nebudú držané dlhšie, ako potrebné
 Budú spracované podľa práv o dátach subjektov
 Budú subjektom na primerané bezpečnostné jednania
 Nebudú prenesené z Európskej Ekonomickej Oblasti (EEA)
Definícia „Spracovanie“ je: získanie, užívanie, držanie, náprava, oznámenie, zničenie a zmazanie
súkromných dát. Toto zahŕňa niektoré písomné dáta, ako aj tie, ktoré sú uskladnené na počítači.
Ochranný Kódex Osobných Dát navrhuje päť kľúčových princípov dobrej správy dát na základe
najlepších skúseností. Home Safe sa bude snažiť dodržiavať tento kódex vo vzťahu k spracovaným
osobným dátam, napr.
 Zodpovednosť: Tí, ktorí budú pracovať so súkromnými dátami budú následovať princípy
uverejnených dát pre získanie verejnej dôvery a ochrany osobných dát.
 Viditeľnosť: Dáta subjektov by mali byť prístupné subjektom, ktoré organizácia zastrešuje.
Toto zahŕňa právo na opravu nesprávnych súkromných fát a znalosť o tom, kto má prístup
k týmto dátam.
 Súhlas: Zbieranie a užívanie osobných dát musí byť férové a zákonné a v súlade s ôsmimi
princípmi ochany dát DPA. Osobné dáta budú použité len pre prípady dohodnuté
s subjektom dát, pokiaľ by mali byť súkromné dáta zdieľané s treťou stranou, alebo použité
pre iný dôvod, sujket dát výslovne obdrží súhlas ako v Člensom Mandáte a Nájomnej Charte.
 Prístup: každý by mal mať právo poznať rolu a skupinu ľudí v organiácií, ktorá má prístup
k jeho súkromným dátam a ktoo využil tieto dáta.
 Správcovstvo: Tí, ktorí zhromažďujú súkromné dát majú povinnosť starať sa o ochranu
týchto dát počas životnosti daný dát.
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Home Safe sa bude snažiť dosiahnuť rovnováhu medzi potrebou zdieľať informácie s inými agentúrami
a potrebou udržovať dôveryhodnoť. Táto politika zabezpečuje základ pre členov, ich nájomcov
a agentúry tretích strán pre dôveru, že ich informácie sú zdieľané konzistentným, zodpovedným
a bezpečným spôsobom pre dôvod udržovania integrity Hom Safe „Všeobecného Kódexu Praxe“
a dodržujúc zákonné povinnosti. Ako referované v „Členskom Mandáte“ a Home Safe „Charte Nájcov“,
relevantné tretie strany môžu zahŕňaťúradníkov Lokálnych Autorít (rada), Policajná Autorita, Hasičské
a Záchranné Služby a Hraničné Orgány/Imigračné autority a akékošvek sesterské organizácie Home
Safe. Členovia dávajú súhlase o zadržovaní a potencionálnom zdieľaní informácií pri podpise
Členského Mandátu a priložených dokumentov, vrátane „Všeobecného Kódexu Praxe“. Nájomcovia
s tým súhlasia podpísaním „Charty Nájomcov“.
Určité podmienky Aktu na Ochranu Dát dovoľujú súkromným informáciám byť uverejnené zákonným
orgánom bez súhlasu subjektu dát a v týchto prípadoch Home Sofa poskytne tieto informácie. Avšak,
Home Safe sa ujistí, že táto požiadavka je legitímna a vkonaná autorizovaným úradníkom
relevantného orgánu.
Typy súkromných informácií spracovávaných Home Safe a zoznam osôob, ktorých sa také informácie
týkajú sú zaznamenané pod verejným registrom, ktorý je udržovaný Informatívnou Komisionárnou
Kanceláriou pod registračným referenčným číslom ZA115419. Home Safe Scheme Ltd obnovuje svoj
registračný certifikát ročne a, v súlade s Aktom o Ochrane Dát z 1998, meno Kontroléra Dát je The
Home Safe Scheme Ltd, The Castle Mill, Minneymoor Hill, Conisbrough, Doncaster DN12 3EN.
Ak sa táto politka ochrany dát zmení akýmkoľvek spôsobom, nová verzia bude umiestnená na
webstránke Hom Safe a link na túto politiku môže byť nájdený na päte
webstránky
www.thehomesafescheme.org.uk. Pravideľným navštevovaním tejto webstránky sa ujistíte, že ste
upovedomený o ukladaných informáciách, ako sú používané, a za akých podmienok môžu byť zdieľané
s inými stranami.
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