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Oświadczenie o ochronie prywatności na pewno 
ABBEY SURE START zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności. 
Niniejsza informacja o polityce prywatności wyjaśnia, kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe o Tobie, 
jak je wykorzystujemy 
kiedy możemy je ujawnić innym, komu je udostępniamy, w jaki sposób je zabezpieczamy i 
Twoje prawa i wybory w odniesieniu do Twoich informacji. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności i sposobu, w jaki 
wykorzystujemy Twoje dane, możesz 
porozmawiaj z inspektorem ochrony danych ABBEY Sure Start lub wyślij zapytanie e-mailem na adres 
admin@abbeysurestart.co.uk 
Kim jesteśmy? 
Sure Start to inicjatywa rządowa, której celem jest zapewnienie każdemu dziecku jak najlepszego startu w 
życiu 
i oferuje szeroki zakres usług i programów, koncentrując się na zdrowiu rodziny, opiece wczesnoszkolnej 
oraz edukacja i poprawa samopoczucia dzieci w wieku 0-4 lat. 
Każdy projekt Sure Start współpracuje z rodzicami, a także agencjami statutowymi i środowiskowymi 
organizacji z okolicy, aby zaprojektować i dostarczyć szereg usług, które najlepiej odpowiadają lokalnym 
potrzebom 
i obejmuje szeroką gamę multidyscyplinarnych profesjonalistów, którzy wspólnie realizują główne 
usługi oferowane przez Sure Start. 
We wszystkich projektach Sure Start znajduje się sześć podstawowych elementów i są to; 
� Us³ugi inforµacyjne i wizyty domowe, aby nawiązać kontakt na jak najwcześniejszym etapie życia 
dziecka 
i zachęcić rodziny do korzystania z innych usług;  
� Wsparcie rodziny, w tym zaprzyjaźnianie się, wsparcie społeczne i informacje dla rodziców, oba rodzaje 
grupowe i domowe;  
� Dobrej jakości zabawy, nauka i opieka nad dziećmi dla dzieci (zarówno w grupie, jak iw domu) 
na podstawie);  
� Podstawowa i środowiskowa opieka zdrowotna i doradztwo; 
� Język mowy i wsparcie komunikacyjne; 
� Wsparcie dla wszystkich dzieci w społeczności, uznając ich różne potrzeby. 
Rodzaje usług i wsparcia oferowanego przez Sure Start mogą obejmować: 
� wsparcie i porady przedporodowe 
� wsparcie poporodowe, w tym karmienie piersią 
� zajęcia dla niemowląt i małych dzieci, takie jak masaż niemowląt, joga dla dzieci i sesje zabaw 
� programy dla rodziców, takie jak kursy rodzicielskie, żywienie, pielęgnacja, grupy ojców 
i wsparcie dla rodzin mniejszości etnicznych 
� wsparcie ze strony położnych, pielęgniarek środowiskowych oraz logopedów i logopedów 
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Jak zbieramy od Ciebie informacje? 
Pozyskujemy informacje o Tobie w następujący sposób: 
� Podczas procesu rejestracji, gdy zbieramy informacje dotyczące Ciebie, Twoich dzieci 
oraz usługi, do których możesz być zainteresowany. 
� Podczas świadczenia Usług Sure Start, gdy zbieramy informacje dotyczące 
usługi, które dostarczyliśmy Tobie i/lub Twojej rodzinie. Ta informacja jest przechowywana w 
podręczniku 
Akta rodziny. 
Z kim dzielimy się informacjami? 
� Nasi sponsorzy. 
o Sure Start jest finansowany przez Departament Edukacji Irlandii Północnej. ten 



Służba zdrowia w Irlandii Północnej monitoruje i wspiera każdy obszar Sure Start. My 
zezwalaj tylko tym organizacjom na dostęp do informacji statystycznych, a my nigdy tego nie zrobimy 
przekazywać swoje dane osobowe, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli 
wyraźnie wyraziły zgodę na przeniesienie. 
� Pracownicy służby zdrowia, którzy świadczą usługi w Sure Start i innych HSC Trust Health 
profesjonaliści. 
o Sure Start ułatwia dostęp do usług pracowników służby zdrowia, takich jak  
▪ pielęgniarka środowiskowa 
▪ Położna 
▪ Pracownik socjalny 
▪ Logopeda 
Ponieważ zarejestrowałeś się w Sure Start i zdecydowałeś się na dostęp do usług, to 
oznacza, że możemy potrzebować udostępnić pewne szczegóły pracownikom służby zdrowia w celu 
aby usługa została dostarczona. Udostępniamy tylko minimalną ilość informacji 
konieczne i udostępnimy informacje tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na dostęp do tej usługi. 
� Usługodawcy świadczący usługi w naszym imieniu. 
o Sure Start może zawrzeć umowę z organizacjami zewnętrznymi na świadczenie usługi na naszym 
w imieniu. Usługi te będą oferowane naszym zarejestrowanym użytkownikom, a jeśli wyrazisz 
chcesz uzyskać dostęp do usługi, możemy, w zależności od rodzaju oferowanej usługi, potrzebować 
udostępniać usługodawcy pewne ograniczone informacje. Będziesz miał 
prawo do wyrażenia zgody na tę usługę. Usługi takie jak „Homestart” * lub „Lifestart”* mogłyby 
należą do tej kategorii lub dostawcy.  
� Strony zewnętrzne 
o Czasami mogą się z nami kontaktować organizacje, które mogą chcieć się z Tobą skontaktować, 
na przykład uniwersytety, które mogą chcieć przeprowadzić badania lub zasięgnąć opinii na temat 
usług, do których uzyskałeś dostęp. Nigdy nie udostępnimy nikomu Twoich danych kontaktowych 
3 rd party, chyba że zgodę na udział w badaniu i pozwala nam zdać 
dane kontaktowe na.  
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Jak wykorzystujemy Twoje dane 
Możemy wykorzystywać Twoje dane do wielu różnych celów, które mogą obejmować: 
� dostarczenie sześciu podstawowych elementów Sure Start, produktów lub informacji, które Pewne 
Start został stworzony, aby dostarczać Tobie i Twojej rodzinie (zobacz 'kim jesteśmy' ) 
� Aby umożliwić Sure Start w celu ułatwienia dostępu do usług, do których masz prawo, takich jak: 
Usługi zdrowotne, do których zdecydowałeś się uzyskać dostęp 
� Prowadzenie rejestru relacji Ciebie i Twojej rodziny z nami (przez ograniczony okres 
czas) 
� Przeprowadzanie analiz w celu upewnienia się, że dostarczamy Tobie i Twoim klientom usługi dobrej 
jakości 
rodzina 
� Poszukiwanie Twoich poglądów lub komentarzy na temat świadczonych przez nas usług 
� Powiadamianie Cię o zmianach w naszych usługach 
� Komunikowanie się z Tobą w celu poinformowania Cię o kursach lub wydarzeniach, którymi możesz 
być zainteresowany 
dostęp.  
� Zapewnienie naszym darczyńcom dostępu do minimalnej ilości informacji statystycznych do 
umożliwić im monitorowanie jakości świadczonych przez nas usług 
� Do celów monitorowania równości 
o Zezwalamy tylko na dostęp do anonimowych informacji statystycznych przez 
Departament Edukacji i Urząd Zdrowia, które monitorują i wspierają nasze 
zajęcia. 
Media społecznościowe i obrazy 



� Od czasu do czasu firma Sure Start może chcieć wykorzystać zdjęcia lub filmy zrobione przez 
Ciebie/Twoją 
dziecko do informacji prasowych lub do celów promocyjnych. Te obrazy zostaną wykorzystane do 
pozytywnego 
promować Sure Start oraz działania i wydarzenia, które zapewnia społecznościom lokalnym 
w całej Irlandii Północnej. Zawiadomienie zostanie umieszczone w każdym Pewnym starcie przed 
jakimkolwiek wydarzeniem 
gdzie planujemy albo filmować, albo fotografować zajęcia z udziałem uczestników Sure Start.  
o Jeśli nie życzysz sobie być filmowanym lub zrobić sobie zdjęcie, ustalenia będą w 
miejsce lokalnie, które pozwoli Ci nadal w pełni uczestniczyć i korzystać z 
działania i wydarzenia.  
o Uczestnicząc w wydarzeniach promocyjnych („opt in”), gdzie zdjęcia lub wideo są 
zrobione, wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych zdjęć w celach promocyjnych 
celów oraz do rozpowszechniania naszych usług i obiektów.  
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? 
� Tylko personel Sure Start może uzyskać dostęp do wszystkich informacji, które posiadamy o Tobie, a 
dostęp jest 
ograniczony.  
� Jak wyjaśniono wcześniej w punkcie „z kim dzielimy się informacjami ”, konieczne jest udostępnienie 
ograniczone informacje z innymi, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, na Twoją korzyść, oraz 
do którego zdecydowałeś się uzyskać dostęp. 
� Nie udostępniamy Twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych. Jednakże, my 
może ujawnić Twoje dane stronom trzecim w celu osiągnięcia innych wyznaczonych celów 
w niniejszej polityce i które są zgodne z sześcioma kluczowymi usługami, które zapewnia Sure Start 
(np. wykonawcy prowadzący kurs związany z Sure Start, do którego zdecydowałeś się uzyskać dostęp)  
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� Ci zewnętrzni dostawcy mogą obejmować; Osoby trzecie pracujące w naszym imieniu: możemy przejść 
Twoje dane naszym zewnętrznym usługodawcom, dostawcom, agentom, podwykonawcom 
oraz inne organizacje stowarzyszone w celu realizacji zadań i zapewnienia 
usługi dla Ciebie w naszym imieniu, do których zdecydowałeś się uzyskać dostęp. Jak wspomniano 
wcześniej, kiedy 
korzystamy z tych stron trzecich, ujawniamy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do 
świadczyć usługi, do których chcesz uzyskać dostęp, a my mamy podpisaną umowę, która ich wymaga 
aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich informacji i uniemożliwić im korzystanie z nich na własny użytek 
cele.  
� Nie udostępnimy Twoich danych stronom trzecim, chyba że zostaniemy do tego zobowiązani przez 
prawa, na przykład na mocy orzeczenia sądowego, obawy o ochronę dziecka lub chyba że masz 
wyraził zgodę na udostępnienie minimalnej kwoty niezbędnej do uzyskania dostępu do usługi, którą są 
oferując. 
Przetwarzanie zgodne z prawem 
Prawo o ochronie danych wymaga od nas opierania się na jednej lub kilku podstawach prawnych w celu 
przetwarzania Twoich danych osobowych 
Informacja. Uważamy, że następujące podstawy są istotne dla Sure Start i przetwarzania, które my 
podjąć; 
� Konkretna zgoda 
o W przypadku, gdy wyrazili Państwo konkretną zgodę na wykorzystanie lub udostępnienie Państwa 
danych osobowych 
Informacja.  
� Obowiązek prawny 
o Czasami sąd może nakazać nam ujawnienie informacji. 
� Żywotne zainteresowania 
o W nagłych wypadkach, na przykład w nagłych wypadkach medycznych, możemy być: 
zobowiązany do dzielenia się informacjami ze służbami ratunkowymi. 
� Uzasadnione interesy 



o Gdy jest to konieczne do realizacji naszych lub innych uzasadnionych interesów. Rozważamy 
naszym uzasadnionym interesem jest dostarczanie usług Sure Start do naszych Zarejestrowanych 
użytkowników. Bierzemy pod uwagę korzyści dla szerszej społeczności, w której dostarczamy 
usług, aby mieć uzasadniony interes w zapewnieniu ciągłości Sure Start i 
rozwija się w obrębie Wspólnoty, opiera się na korzyści mieszkańców. 
� Wykonanie umowy* 
o Czasami będziemy oferować usługi, które są świadczone przez organizację zewnętrzną wobec 
Pewnie Start. Kiedy to zrobimy, zawrzemy umowę z tą usługą 
dostawcy i aby umożliwić im wykonywanie ich zadań, możemy być zobowiązani do udostępnienia 
minimalna ilość informacji o Tobie, z nimi. Zrobimy to tylko wtedy, gdy 
zdecydowałeś się na otrzymywanie usługi, a my, jak już wspomniano, zapewnimy 
istnieją zabezpieczenia, dzięki którym Twoje informacje są zabezpieczone i nie są wykorzystywane przez 
wykonawca dla swoich celów.  
*Uwaga . Sure Start przechowuje Twoje informacje zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej 
(twój 
na przykład formularz rejestracyjny). Zobacz „ gdzie są przechowywane Twoje informacje i jak są 
przechowywane ”, ponieważ 
dalsza informacja.  
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Kontaktuję się z Tobą 
� Będziemy komunikować się z Tobą przez e-mail, pocztę, telefon i sms tylko, jeśli: 
wyraźnie wyraziłeś swoją uprzednią zgodę podczas rejestracji, a te komunikaty będą: 
dotyczą świadczenia usług Sure Start. Gdy już to zrobisz, nie będziemy się już z Tobą kontaktować 
wyrejestrowany z dostępu do usług Sure Start („rezygnacja”). 
Twoje prawa 
Brytyjskie prawo o ochronie danych daje Ci pewne prawa do Twoich danych osobowych. Tutaj jest 
podsumowanie posiadanych praw do informacji, które Sure Start posiada na Twój temat.  
� Prawo dostępu do Twoich informacji 
o Masz prawo zażądać dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat 
oraz kopię tych informacji (obowiązują wyjątki). 
Jeśli kiedykolwiek zechcesz skorzystać z tego prawa, napisz do inspektora ochrony danych Sure Start 
(IOD) 
na podany adres e-mail i opisz, do jakich informacji chcesz uzyskać dostęp. Dostęp jest bezpłatny 
opłata (obowiązują wyjątki). 
Prawo do poprawienia niedokładnych danych osobowych 
� Masz prawo do posiadania niedokładnych lub niepełnych informacji o Tobie, które posiadamy 
poprawione lub zmienione. W każdej chwili możesz poprosić o wgląd w informacje, które posiadamy na 
Twój temat 
aby sprawdzić, czy jest dokładny. Bardzo pomogłoby Sure Start, gdybyś mógł nas o tym powiadomić 
w dowolnym momencie, jeśli nastąpi zmiana Twoich zarejestrowanych danych, na przykład, jeśli zmienisz 
swoje 
dane kontaktowe lub adres, lub jeśli są jakieś inne zmiany, które musimy wprowadzić 
uświadomiony. 
Prawo do ograniczenia użytkowania  
� Masz prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania niektórych lub wszystkich Twoich danych 
osobowych 
informacje, jeśli obawiasz się o dokładność informacji lub jeśli Sure Start jest 
wykorzystywanie Twoich danych w sposób, który Cię dotyczy. (obowiązują wyjątki) 
Prawo do usunięcia  
� Możesz poprosić nas o usunięcie niektórych lub wszystkich Twoich danych osobowych, a w niektórych 
przypadkach, 
iz pewnymi wyjątkami; zrobimy to tak dalece, jak będzie to wymagane (wyjątki) 
zastosować) 
Okresy przechowywania i niszczenia danych 



Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane. 
Czas, przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe, jest zarządzany przez Sure Start Records 
Polityka Zarządzania. (możesz uzyskać dostęp do kopii tej polityki od IOD) 
� Ogólnie rzecz biorąc, jeśli skorzystałeś z usług Sure Start, Twoje dane zostaną zniszczone przez osiem 
lat 
od daty ostatniego wpisu do akt.  
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� Jeśli zarejestrowałeś się w Sure Start, a zatem zdecydowałeś się na dostęp do usług, ale 
nie korzystałeś z żadnych usług w okresie 1 roku, skontaktujemy się z Tobą, aby sprawdzić, czy 
chcesz pozostać zarejestrowanym w Sure Start. Dajemy Ci możliwość wyrejestrowania 
kontaktując się z nami i informując nas, że chcesz zrezygnować z dostępu do usług. 
� Dzieci, które osiągną czwarte urodziny i zakończą obecny program, będą: 
zostanie automatycznie wyrejestrowany. 
� W przypadku rodzin, które zarejestrowały się, ale nigdy nie korzystały z usług, ich informacje 
zostaną usunięte po wyrejestrowaniu dziecka w czwarte urodziny. 
DANE RĘCZNE I ELEKTRONICZNE 
Gdzie są przechowywane Twoje informacje i w jakim formacie są przechowywane 
� Sure Start przechowuje informacje zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. 
o Podczas rejestracji w Sure Start prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. 
Jest to bezpiecznie przechowywane przez Sure Start w każdym zakładzie Sure Start. 
o Przechowywana jest teczka rodzinna, w której znajduje się formularz rejestracyjny i inne notatki z 
dowolnego 
specjalistów, z którymi mogłeś pracować podczas rejestracji w Sure Start. 
o Zarejestrujemy Cię również w „Bazie danych Sure Start Play”, która jest finansowana przez i 
utrzymywany przez Urząd Zdrowia. Nikt inny, do którego pracownicy Sure Start nie mają dostępu 
dane osobowe przechowywane w tej bazie danych, a Urząd Zdrowia może uzyskać dostęp tylko 
informacje statystyczne z bazy danych. 
Dbanie o bezpieczeństwo Twoich informacji 
Zgodnie z wymogami Ustawy o ochronie danych 2018, Sure Start podejmuje kroki w celu zapewnienia, że 
mamy na miejscu 
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich informacji. 
o W odniesieniu do Twojego formularza rejestracyjnego i wszelkich posiadanych przez nas dokumentów 
papierowych, dostęp do 
są one ograniczone do tych pracowników, którzy potrzebują ich do wykonywania swojej pracy i 
są przez cały czas zamknięte. 
o W odniesieniu do wszelkich zapisów elektronicznych, które posiadamy na Twój temat, są one 
zabezpieczone na: 
baza danych z najbardziej aktualnymi dostępnymi zabezpieczeniami. Sure Start również ogranicza 
dostęp do tych zapisów elektronicznych tym pracownikom, którzy wymagają do nich dostępu w: 
aby wykonywać swoją pracę, a każdy komputer ma silne hasło, które nie jest udostępniane. 
Po otrzymaniu Twoich informacji dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić ich bezpieczeństwo w 
naszych systemach 
oraz w każdym budynku Sure Start. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące bezpieczeństwa swojego 
informacji, proszę porozmawiać z inspektorem ochrony danych. 
Zmiany w tej polityce 
Wszelkie zmiany, które możemy wprowadzić w tej polityce w przyszłości, zostaną opublikowane na 
naszej stronie internetowej Sure Start, więc 
proszę sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wszelkich zmian. 
Jeśli coś zrobimy 
znaczące zmiany, wyjaśnimy to na tej stronie. 
Przegląd niniejszej Polityki 
Regularnie sprawdzamy tę politykę. Niniejsza polityka została ostatnio zaktualizowana w maju 2018 r. i 
przyjęta 
przez ABBEY SURE START w dniu 17.07.2018. 
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Prawo do złożenia skargi 
Jeśli nie jesteś zadowolony z którejkolwiek z informacji tutaj lub jakiegokolwiek elementu 
proponowanego użycia, przechowywanie 
udostępnianie i przechowywanie Twoich danych przez Sure Start, masz prawo złożyć skargę do Informacji 
Biura komisarzy i dane kontaktowe są;  
Biuro Komisarza ds. Informacji – Irlandia Północna 
3 piętro 
14 Cromac Place 
Belfast 
BT7 2JB 
Telefon: 028 9027 8757 / 0303 123 1114 
E-mail: ni@ico.org.uk  
Lipiec 2018  
 


