Politika ochrany osobných údajov,
získavania a používania fotografií a
marketingu
Nadácia Integra sa zaväzuje, že vo všetkých svojich programoch bude
zachovávať a rešpektovať súkromie, dôstojnosť a ľudské práva
podporovateľov a podporovaných detí a ich rodín.
Nadácia Integra bude pravidelne, jasne a presne komunikovať so
sponzormi a verejnosťou o programoch a projektoch, s ktorými
spolupracuje.
Akákoľvek externá komunikácia, vrátane komunikácie používanej na účely
získavania finančných prostriedkov, bude presná a etická. Nadácia a jej
zamestnanci v externej komunikácii budú rešpektovať a prezentovať
lokálne komunity, prijímateľov pomoci a ľudí postihnutých krízou ako
dôstojných ľudí.

Získavanie fotografií a videí
Nadácia Integra aktívne získava fotografie a zábery detí (a iných
prijímateľov pomoci) priamo v teréne, na miestach, kde žijú a chodia do
školy. Fotografie z terénu sa používajú za účelom získavania finančných
prostriedkov, na marketingové kampane, vzdelávanie verejnosti a na
informovanie sponzorov o ich sponzorovaných deťoch.
Nadácia Integra dodržiava prísnu politiku pravdivého marketingu. Pri
výbere obrázkov pre propagačné materiály musí byť v popredí záujmu
nadácie dôstojnosť a práva detí a ich rodín.
Ak niekto v mene Nadácie Integra (fotograf, sponzor, návštevník)
fotografuje alebo filmuje deti alebo inú osobu v projekte alebo používa
takéto snímky na marketingové účely alebo na verejných fórach, musí
dodržiavať tieto pokyny:
● Pred fotografovaním alebo filmovaním dieťaťa alebo pred výberom
fotografií na verejné použitie musí fotograf preskúmať miestne
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tradície a prípadné obmedzenia týkajúce sa fotografovania a
filmovania detí. V niektorých prípadoch to nemusí byť bezpečné. V
tomto ohľade obvykle podajú vhodné usmernenia miestni riaditelia
alebo zamestnanci projektu.
● Fotografovanie, videozáznam a použitie snímok najzraniteľnejších,
najmä detí, si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť a citlivosť. Na ochranu
identity tých jednotlivcov, ktorí môžu byť vystavení riziku represálií
alebo odmietnutí vo svojich komunitách, kvôli tomu, že sa objavia na
snímke alebo videu, je potrebné zabezpečiť, aby ich na fotografiách
nebolo možné identifikovať. V tomto ohľade obvykle podajú vhodné
usmernenia miestni riaditelia alebo zamestnanci projektu.
● Na všetkých fotografiách, filmoch a videozáznamoch musí byť
zachovaná ľudská dôstojnosť človeka. Vyobrazený človek nesmie
pôsobiť pasívne, úboho alebo ponížene. Deti musia mať primerané
oblečenie, ktoré nemožno považovať za vyzývavé. Zobrazovať ich je
možné len v postoji, ktorý sa nedá považovať za sexuálne sugestívny.
Všetky fotografie, filmy a videá by mali odrážať deti a ich členov
komunity ako pôvodcov „zmeny a nádeje“, nie ako obete.
● Fotografie musia byť čestným vyjadrením kontextu a faktov. Nadácia
Integra ani ktokoľvek iný, koho vyšle v rámci spolupráce, nesmie
používať klamlivo upravené a orezané fotografie. Nesmie s nimi
manipulovať s nimi tak, aby zobrazovali jednotlivca alebo situáciu
mimo kontextu.

Pravidlá týkajúce sa použitia osobných
údajov, fotografií a videí
Nadácia Integra získava osobné údaje ako súčasť svojich programov. Tieto
sú uchovávané v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov (EÚ)
2016/679 a všetkými príslušnými miestnymi medzinárodnými zákonmi.
Nadácia Integra nebude za žiadnych okolností predávať, zdieľať alebo
vymieňať osobné údaje ani iné informácie o sponzoroch, darcoch,
dobrovoľníkoch, spolupracovníkoch bez ich výslovného súhlasu.
Nadácia Integra má zavedené postupy ktoré zabezpečujú, že k osobným
informáciám o sponzorovaných deťoch má prístup iba nadácia a sponzor
(prip. potenciálny sponzor) v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov
Nadácie Integra.
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Nadácia Integra prijíma opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetci
pracovníci nadácie pochopili citlivosť osobných informácií o sponzoroch,
sponzorovaných deťoch a ich rodinách a aby tieto informácie boli použité
výlučne na účely sponzorského programu a jeho aktivít.
Nasledujúce informácie o deťoch a komunite nesmú byť zahrnuté v
žiadnom verejnom alebo zdieľateľnom obsahu :
1. Skutočné meno dieťaťa
2. Zdravotné ťažkosti špecifické pre dieťa alebo jeho rodinu, napr. HIV
status
3. Adresa bydliska dieťaťa
4. Adresa školy alebo detského domova kde dieťa chodí do školy / býva
5. Názov bydliska dieťaťa alebo identifikovateľné orientačné body
6. GPS súradnice polohy dieťaťa

Konkrétne požiadavky partnerov
Každý partnerský projekt poskytol Nadácii Integra svoje stanovisko k
používaniu obrázkov detí a ich príbehov na verejných fórach. Nadácia
Integra sa bude riadiť týmito usmerneniami a dohodami.
Centrum Bishoftu
● Nepoužívať skutočné mená detí
● Odstrániť na verejných fórach portrét dieťaťa po získaní sponzora
● Používať iba všeobecné informácie o dieťati, nie osobné (viď. Pravidlá
týkajúce sa použitia osobných údajov, fotografií a videí)

Škola Beacon of Hope
● Nie sú dohodnuté osobitné požiadavky, ale je potrebné sa riadiť ich
Politikou ochrany dieťaťa.
● Môžeme použiť obrázky z ich sociálnych médií.
Detský domov Praise Gate
● Odporúča nepoužívať individuálne fotky detí na sociálnych sieťach s
cieľom získania sponzorov.
● Individuálna fotka dieťaťa by sa mala poskytnúť iba tým sponzorom,
ktorí majú záujem o sponzorstvo dieťaťa.
● Používať iba všeobecné informácie, nie osobné (viď.Pravidlá týkajúce
sa použitia osobných údajov, fotografií a videí)
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Štipendijný program Keňa
● Nepoužívať žiadne obrázky detí.
Škola sv. Anny
● Fotografia konkrétneho dieťaťa sa vo všeobecnosti nesmie používať
na verejnosti, pokiaľ sa nedohodlo inak. Pred použitím akejkoľvek
fotografie by sme mali požiadať o povolenie manažéra, potom
zmeniť meno dieťaťa a poskytnúť iba všeobecné, nie osobné
informácie.
● Môžeme použiť obrázky z ich sociálnych médií.
Centrum TAPA
● Možno použiť fotografie detí, ale so zmeneným menom.
● Fotografiu odstrániť, keď bude dieťa sponzorované
● Neudávať dátum narodenia, rodinný stav rodičov, zdravotný stav
dieťaťa alebo rodiny - dajte sponzorovi iba súkromne

Politika informovaného súhlasu
Informovaný súhlas pre deti v programe Podpora detí
Nadácie Integra
Od každého dieťaťa staršieho ako 18 rokov alebo od zákonného zástupcu
neplnoletého dieťaťa, ktoré je súčasťou detského sponzorského programu
Nadácie Integra, sa vyžaduje písomný informovaný súhlas s vytváraním,
uchovávaním a používaním osobných údajov, fotografií, videa a zvuku na
vzdelávacie a propagačné účely prostredníctvom všeobecného formulára.
Súhlas je platný po celú dobu, pokiaľ trvá podpora dieťaťa.
Pri registrácii do programu Podpory detí sa vyžaduje, aby deti alebo
dospelí (ak je dieťa mladšie ako 18 rokov) dali svoj súhlas prostredníctvom
všeobecného formulára súhlasu (viď príklad v prílohe 1).
Príjemcovia musia byť riadne informovaní o možných spôsoboch využitia
ich fotografií, videa, príbehu alebo hlasu.
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Informovaný súhlas pre ľudí mimo programu Podpora
detí Nadácie Integra
Písomný súhlas (príklad súhlasu v Prílohe 2) s vytváraním, uchovávaním a
používaním osobných údajov, fotografií, videa a zvuku sa vyžaduje od
zákonného zástupcu každého dieťaťa mladšieho ako 18 rokov, ktoré nie je
súčasťou programu podpory detí, ak je jeho meno alebo konkrétna poloha
(tj. obec alebo mesto) zdieľaná s verejnosťou.
Od všetkých osôb, ktoré nie sú súčasťou programu Podpora detí, sa
vyžaduje ústny súhlas s fotografovaním, uchovávaním a používaním
osobných údajov, fotografií, videa a zvuku, s výnimkou fotografií, ktoré sa
vytvoria na verejných miestach a jednotlivca nie je možné rozpoznať (napr.
na ulici, na trhu.
Primerané úsilie je potrebné vyvinúť na získanie ústneho súhlasu za
akýchkoľvek okolností, v ktorých sa vyžaduje súhlas; získaniu takéhoto
súhlasu však môžu brániť určité okolnosti (napr. prírodná katastrofa alebo
vojenský konflikt). V prípadoch, keď nie je možné získať súhlas od
konkrétneho človeka, je možné použiť fotky iba so súhlasom našej
partnerskej organizácie alebo zodpovedného pracovníka Nadácie Integra.
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Anex. 1.
Consent Form for children (below the age of 18) in the
Sponsorship program
Signed by a parent or a guardian:
I agree that TAPA (and organizations that they work with) may take and
use personal information, photographs, video and audio of my child for the
sole purpose of supporting TAPA school. Any photo material will not be
used with the child’s name or location.
I give my consent for the period of my child's involvement in the
sponsorship program.
Name: ____________________
Signature or thumb print: _______________________
Relationship to child: _______________________
Place and Date: _____________
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Consent Form for adults in the Sponsorship program to
Interview and Use Images, Video and Audio
I agree that TAPA (and organizations that have a relationship with) may
take and use my personal information, photographs, video and audio of
me for educational, promotional or other purposes.
I give my consent for the period of my involvement in the sponsorship
program.
Name: ____________________
Signature or thumb print: _______________________
Place and Date: _____________
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Consent Form for adults in the Sponsorship program to
Interview and Use Images, Video and Audio
I agree that TAPA (and organizations that have a relationship with) may
take and use my personal information, photographs, video and audio of
me for educational, promotional or other purposes.
I give my consent for the period of my involvement in the sponsorship
program.
Name: ____________________
Signature or thumb print: _______________________
Place and Date: _____________
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