Prelucrarea datelor donatorilor
Noi suntem Fundația Globalworth, o persoană juridică de drept privat fără scop
patrimonial, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor nr. 6/27.07.2018 cu
sediul în București, Bd. Barbu Văcărescu nr. 201, etaj 26, Sector 2, București.
Aici găsiţi un sumar al modurilor în care vă prelucrăm datele când faceți o donație
pentru a susține proiectele noastre caritabile.

Date colectate, scopuri, temeiuri, durate de stocare și destinatari
Atunci când faceți o donație pentru susținerea unui proiect caritabil pe care îl coordonăm, vom prelucra
următoarele date personale care vă privesc:
•

Nume și date aferente tranzacției financiare (tipul instrumentului de plată, ID asociat tranzacției,
data plății, moneda, suma donată, detalii privind scopul plății). Aceste date ne sunt necesare strict
pentru înregistrările contabile legate de donația dvs. și le prelucrăm în temeiul executării donației.
Vom reține aceste date timp de 10 ani, conform termenelor fiscale relevante.
Aceste date nu vor fi făcute publice și vor fi dezvăluite doar autorităților competente să le acceseze
(spre exemplu, în scopuri fiscale sau de supraveghere a prelucrării datelor personale).
Informațiile privind datele cardului bancar (tip card, număr de card, data expirării, CVV2 etc.) nu vor
fi transferate sau stocate pe serverele Fundației sau pe serverele procesatorului extern de plăți.

•

Date de contact: adresă e-mail, număr de telefon. Vom utiliza aceste date în temeiul interesului
nostru legitim pentru a vă transmite un mesaj de mulțumire și detalii despre proiectul pe care l-ați
susținut – nu veți primi din partea noastră comunicări comerciale sau alte tipuri de comunicări care
nu sunt legate de statusul și scopul donației efectuate. Vom reține aceste date timp de 2 ani de la
ultima comunicare cu dvs.

Pentru a putea efectua donația online, folosim procesatorul de plăți extern specializat NETOPIA PAYMENTS
SRL (Netopia) care acționează ca împuternicit pentru prelucrarea datelor personale în scopurile indicate mai
sus. În plus, vă rugăm să aveți în vedere faptul că, pentru a procesa plata dvs. în condiții de siguranță,
Netopia efectuează anumite prelucrări de date personale în calitate de operator pentru scopuri proprii (e.g.
pentru verificări anti fraudă, pentru a lua legătura cu dvs. dacă există suspiciuni de fraudă, pentru confirmarea
plății, pentru respectarea legislației serviciilor de plată etc.). Pentru mai multe detalii despre drepturile dvs. și
modul general de prelucrare a datelor personale de către Netopia vă rugăm să consultați politica Netopia
privind prelucrarea datelor personale disponibilă la această adresă: https://www.mobilpay.ro/public/politicade-confidientialitate/.

Drepturile dumneavoastră
•
•
•
•
•

puteți accesa datele pe care le prelucrăm despre dvs.
puteți cere rectificarea datelor eronate
puteți cere restricționarea prelucrării, în anumite situații
puteți cere ștergerea datelor care vă privesc, în anumite condiții
puteți reclama modul în care prelucrăm datele

Date de contact și alte informații
Pentru mai multe detalii despre drepturile dvs. și modul general de prelucrare a datelor personale prin
intermediul website-ului Globalworth, vă rugăm să consultați politica privind prelucrarea datelor personale
disponibilă la această adresă: https://www.globalworth.com/privacy-policy
Dacă doriți să aflați mai multe informații sau să ne contactați în legătură cu prelucrarea datelor
dumneavoastră, ne puteți scrie la adresa compliance@globalworth.com

