New Ground Churches
Formulário de doação
DADOS PESSOAIS
Nome
Endereço
Cidade
Igreja
Seu endereço de e-mail

CEP
Data

PRESENTE
Desejo doar para o trabalho de New Ground Churches no valor de £ ________________
¨ Cartão de débito/crédito
Cartão No

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Data de expiração _____________
Número de segurança (últimos 3 dígitos no verso) __________
Assinatura ______________________________ ¨ Por favor, envie-me o recibo do meu cartão
Se o nome e endereço do titular do cartão for diferente dos dados pessoais acima, favor
acrescentar:
Nome ____________________________________
Endereço _______________________________________________ CEP ______________

COMPROMISSO FUTURO
Eu me comprometo a doar para o New Ground o valor de __________
em:___/_____/______por transferência bancária.
New Ground Churches
Código de ordenação: 30-91-72
Ref: Seu sobrenome
Conta No: 86475462
IBAN: GB89 LOYD 3091 7286 4754 62
BIC: LOYDGB21151

Uma vez preenchido, favor enviar este formulário por e-mail para
admin@newgroundchurches.org

New Ground Churches só utilizará dados pessoais em conexão com seus fins caritativos. Ela não disponibiliza dados
pessoais a qualquer outra organização ou indivíduo. Por favor, consulte nosso Aviso de Privacidade no verso.
New Ground Churches 33 Amy Road Oxted RH8 0PW

UK Charity No. 1121110

Aviso sobre privacidade de dados - Oferta

New Ground Churches

Esta Nota de Privacidade explica como iremos coletar, usar, divulgar e proteger seus dados pessoais.
O Aviso se aplica a qualquer pessoa ou organização que utilize uma conferência ou evento realizado
por New Ground Churches (NGC).
NGC processará seus dados pessoais de acordo com o Regulamento Geral de Proteção de Dados
(GDPR).
Que informações coletamos de você?
Coletamos informações pessoais de você, tais como seus contatos e detalhes financeiros.
Como suas informações são coletadas?
Nós coletamos e armazenamos suas informações diretamente de você quando você preenche um
formulário de oferta.
Como utilizamos suas informações?
Utilizamos seus dados pessoais para a administração da oferta. Compartilharemos suas informações
com voluntários fora da equipe da NGC onde houver uma necessidade operacional justificada para
fazê-lo. Seus dados pessoais são armazenados com segurança.
A base legal que usamos para processar suas informações é de interesse legítimo.
Com quem compartilhamos suas informações?
Não compartilhamos e não venderemos suas informações pessoais a ninguém fora da NGC, incluindo
terceiros.
Quão seguras são suas informações e por quanto tempo elas são mantidas?
A NGC tem uma política robusta de proteção de dados para proteger suas informações. Todos os
funcionários e voluntários têm a responsabilidade de garantir que seus dados sejam tratados com
segurança. Uma cópia da Política pode ser encontrada no website: newgroundchurches.org, isto
também inclui nosso cronograma de retenção de dados.
Quais são seus direitos?
Você tem o direito de pedir para ver qualquer informação que tenhamos sobre você, enviando um
"Pedido de Acesso ao Assunto" para o Escritório de Proteção de Dados em
admin@newgroundchurches.org. Você também tem o direito de pedir informações, que você
acredita serem incorretas, para serem retificadas.
Quem devo contatar para obter mais informações ou se eu tiver preocupações?
Em primeira instância, entre em contato com o Escritório de Proteção de Dados da NGC em
admin@newgroundchurches.org. Se você não estiver satisfeito com a maneira como a NGC tratou
sua preocupação ou reclamação, então você pode apresentar uma reclamação ao Escritório do
Comissário de Informação, mais detalhes podem ser encontrados em: https://ico.org.uk/concerns/

