PERSONVERNERKLÆRING

1. Hva er Watoto
Watoto er et bistandsarbeid som retter seg mot foreldreløse barn og sårbare kvinner i
flere afrikanske land. Vår økonomiske modell er bygd opp av et fadderskapsprogram der
enkeltpersoner og organisasjoner har mulighet til å engasjere seg i form av løpende
økonomisk støtte og relasjon til en enkelt person eller et prosjekt.

2. Generell erklæring om virkeområdet for denne personvernerklæringen
Når en person eller organisasjon velger å engasjere seg i vårt fadderskapsprogram eller gi
støtte til noen av våre prosjekter, får vi samtidig tilgang til nødvendig kontaktinformasjon
som adresse, e-post og telefon. Beskyttelsen av og konfidensialiteten til din personlige
informasjon er viktig for Watoto, og vi er fast bestemt på å beskytte den og vil ikke under
noen omstendighet utlevere personlig informasjon om våre faddere og støttespillere til
bruk av en tredjepart.
Watoto er kontrolløren for all behandling av dine personlige data gjennom vår virksomhet i
flere europeiske land. Som kontrollør, er Watoto ansvarlig for å definere formålene for
behandling av dine personlige data, og er også ansvarlig for samsvar med gjeldende
lovgivning for datasikring.
Når en person eller organisasjon innleder et fadderskapsforhold eller annen støtteordning
til Watoto, gis det samtidig aksept til å motta informasjon fra Watoto via e-post og post
samt å bli kontaktet pr. telefon. Så lenge en er fadder eller opprettholder en annen fast
økonomisk støtte vil innfrielse av de økonomiske forpliktelsene det innebærer være en
bekreftelse på at en ønsker å opprettholde en toveis kommunikasjon og relasjon med
Watoto og personen og/eller prosjektet en gir sin støtte til.

3. Personlig data som Watoto innhenter og benytter
Den personlige informasjonen vi innhenter om våre faddere og støttespillere, benyttes til
den hensikt å opprettholde fadderskapet (støtten), kommunikasjon mellom fadderen og
personen fadderskapet er knyttet til, samt informere om utvikling av prosjekter og følge
opp de forpliktelser som følger med fadderskapet. Informasjonsflyten fra Watoto til våre
faddere skjer i hovedsak i form av e-post. Fordi vår virksomhet er relasjonsbasert er det
avgjørende at våre faddere og støttespillere holdes oppdatert om personen eller
prosjektet de er engasjert i. I alle nyhetsoppdateringer og informasjon som sendes ut fra
Watoto gis det mulighet til å «avbestille» denne type e-poster.
All data oppbevares i systemer med høy sikkerhet i det landet fadderskapet administreres
fra. I tillegg har vi grunnleggende data som navn og adresse lagret i et globalt
driftssystem, se punkt 4 for mer informasjon om dette.
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4. Utlevering og overføring av data til land utenfor EØS
Som beskrevet i punkt 2 er beskyttelsen av og konfidensialiteten til din personlige
informasjon viktig for Watoto, og vi er fast bestemt på å beskytte den og vil ikke under
noen omstendighet utlevere personlig informasjon om våre faddere eller støttespillere til
bruk av en tredjepart.
Watoto har globalt omfang med faddere i alle verdensdeler. Vi har derfor også et globalt
driftssystem som hjelper oss å administrere våre fadderskapsprogram. Dette skjer blant
annet for å kunne opprettholde relasjonen og korrespondansen mellom en fadder og
personen fadderskapet er knyttet opp mot. Det vil si at vi overfører kontakt informasjon til
land utenfor EØS, men kun i samsvar med våre interne regler og forpliktelser til å beskytte
personlig informasjon, som samsvarer med denne personvernserklæringen.
Tilgang til bruk av personlig informasjon om våre faddere og støttespillere gis kun til våre
ansatte ved våre kontorer innenfor EØS. Unntaket er ved utsendelse av brev til en fadder
fra personen en er fadder for. Tilgang kan i enkelte tilfeller gis til ansatte på et overordnet
administrativt nivå. En slik tilgang må godkjennes ved vårt europeiske hovedkontor og
med godkjenningen følger en forpliktelse til å behandle data i samsvar med denne
erklæringen.

5. Dine rettigheter
Du har rett til å be om tilgang til, rettelse, begrensning og sletting av dine personlige data
holdt av Watoto. Der vi behøver personlige data for å kunne opprettholde fadderskapet,
eller å oppfylle juridiske forpliktelser, er fremskaffelse av slike data obligatorisk. Hvis slike
data ikke oppgis, vil vi ikke ha mulighet til å administrere fadderskapet eller oppfylle
forpliktelsene vi er gitt. I alle andre tilfeller er fremskaffelse av forespurte personlige data
valgfritt.

6. Hvordan kontakte oss
Vennligst kontakt oss hvis du har noen spørsmål eller kommentar om vår
personvernpraksis eller personvernerklæring. Du finner kontaktinformasjon nederst på
denne siden.
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