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سياسة الخصوصية وملفّات تعريف االرتباط الخاصة بمحامون من أجل العدالة في ليبيا
آخر تحديث ت ّم بتاريخ 23 :مايو 2018
تلتزم محامون من أجل العدالة في ليبيا (يشار إليها بـ"محامون من أجل العدالة في ليبيا" أو "نحن""/أنا") بحماية خصوصيتك
واحترامها .ومحامون من أجل العدالة في ليبيا هي مؤسّسة خيرية مس ّجلة (تحت الرقم  )1152068وشركة محدودة بالضمان
(تحت الرقم  )07741132تأسّست في لندن ،المملكة المتحدة وعنوان مكتبها مس ّجل في 8 Blackstock Mews, London,
 .N4 2BTألغراض احترام القواعد التنظيمية العامة لحماية البيانات ،تتولّى المنظمة مراقبة البيانات.
تحدّد هذه السياسة األسس التي ستتح ّكم بطريقة معالجتنا للبيانات الشخصية واستخدامنا للمعلومات التي نجمعها منك أو التي
تزودنا بها ،في ما يتعلّق باستخدامك لموقعنا اإللكتروني على العنوان( www.libyanjustice.org :يشار إليه في ما يلي
ّ
بالموقع اإللكتروني) .يرجى التم ّعن في قراءة هذه السياسة من أجل فهم حقوقك في ما يتعلّق ببياناتك الشخصية ،والطريقة
التي نعتمدها لجمع بياناتك الشخصية ،واستخدامها ومعالجتها .في حال عدم موافقتك على هذه السياسة كليا ً أو جزئيا ً  ،يجدر
بك عدم الدخول الى الموقع اإللكتروني.

سياسة الخصوصية
 .1ما هي أنواع المعلومات التي نقوم بجمعها وكيف نستخدمها؟
ت عن نفسك من خالل:
تزودنا بمعلوما ٍ
 .1.1المعلومات التي ّ
تزودنا بها .يجوز لك أن ّ
•

االتصال بنا عبر موقعنا اإللكتروني ،أو البريد اإللكتروني ،أو الهاتف ،أو الدردشة الفورية ،أو صفحاتنا على مواقع
التواصل االجتماعي أو غير ذلك؛

•

االشتراك في نشرتنا اإلخبارية؛

•

التبرع بهبة لنا عبر اإلنترنت.
أو ّ

 .1.2المعلومات التي نجمعها عنك .نقوم تلقائيا ً بجمع بيانات معينة منك عندما تستخدم موقعنا اإللكتروني ،بما في ذلك
معرفات األجهزة والمعلومات المتعلّقة باستخدامك نشرتنا اإلخبارية وعدد
عنوان بروتوكول اإلنترنت وغيره من ّ
مشاهدات الصفحة ووضع المشترك.
 .1.3بما أنّه من مصلحتنا المشروعة أن نتجاوب معك ونضمن حسن سير منظمتنا ،يجوز لنا أن نستخدم معلوماتك للقيام
باآلتي:
•

التواصل معك؛

•

تزويدك باالستشارات أو الخدمات أو المعلومات التي طلبتها؛

•

ألغراض إدارية داخلية ولحفظ سج ّل عن عالقتك معنا؛

•

تبرعاتك ،بما في ذلك معالجة المعونات الخيرية؛
إدارة هبتك أو دعم ّ
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•

ي معلومات أو
تزويدك بالمعلومات عنّا ،وعن حمالت جمع
ّ
التبرعات التي نقوم بها ،ونشاطاتنا وأ ّ
منتجات أو خدمات أخرى نقدّمها أو نيسّر الوصول إليها؛

•

تحسين خدمتنا من خالل االتصال بك اللتماس المعلومات المرتجعة منك؛

•

احترام القوانين واألنظمة المرعية واالستجابة لطلبات الوكاالت القانونية.

 .2معلومات االستخدام التقني.
 .2.1عندما تقوم بزيارة الموقع اإللكتروني ،نقوم تلقائيا ً بجمع بيانات معينة يرسلها لنا حاسوبك ،أو هاتفك النقّال أو أي
جهاز آخر تستخدمه لالتصال بالموقع .وتتض ّمن هذه المعلومات:
•

عنوان بروتوكول اإلنترنت الخاص بك؛

•

المعرف الجهاز ،واسمه ،ونوع نظام التشغيل؛
معلومات الجهاز بما في ذلك على سبيل
ّ

•

معلومات الويب المعيارية كنوع متصفّحك والصفحات التي تطلع عليها على الموقع اإللكتروني.

 .2.2بما أنّه من مصلحتنا المشروعة أن نقوم بمعالجة بياناتك لتوفير خدمات فعالة ومحتوى يفيدك ،نقوم بجمع المعلومات
للقيام باآلتي:
● إضفاء الطابع الشخصي على موقعنا اإللكتروني لضمان تقديم المحتوى بصورة فعّالة لك ولجهازك؛
● مراقبة وتحليل االتجاهات واالستخدام والنشاط في ما يتعلّق بموقعنا اإللكتروني بغرض تحسينه؛
● إدارة الموقع اإللكتروني ،وللعمليات الداخلية من أجل اكتشاف األخطاء وإصالحها ،وتحليل البيانات وإجراء
االختبارات واألبحاث وتحليل اإلحصاءات واالستطالعات؛
● المحافظة على أمن وسالمة الموقع اإللكتروني.

 .3هل نستخدم ملفات تعريف االرتباط؟
لالطالع على المعلومات المتعلّقة باستخدام ملفّات تعريف االرتباط على هذا الموقع اإللكتروني ،يرجى العودة إلى سياسة
ملفّات تعريف االرتباط أدناه.

 .4كيف نقوم بمشاركة بياناتك الشخصية؟
ي ظروف كانت
ي جهة من خارج محامون من أجل العدالة في ليبيا ،في أ ّ
 .4.1لن نكشف عن معلوماتك الشخصية أل ّ
باستثناء ما هو منصوص عليه هذه السياسة.
مزودي الخدمات الذين يعملون باسمنا ومن ضمنهم:
 .4.2قد نسمح للمتع ّهدين الفرعيين أو غيرهم من ّ
●

الجهات المضيفة للموقع اإللكتروني؛

●

مزودو خدمة عميل البريد اإللكتروني؛
ّ

●

مزودو خدمة النشرة اإلخبارية؛
ّ

●

مزودو المدفوعات.
أو ّ
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باالطالع على معلوماتك الشخصية واستخدامها لألغراض التي زودتنا بها .إذا قمنا بذلك ،لن نمنح هؤالء األفراد/المنظمات
تنص عليه هذه السياسة.
أي حقوق باستخدام معلوماتك الشخصية (أو االتصال بك) إال بما يتفق مع تعليماتنا وما
ّ
يرجى مراجعة الجدول أدناه لالطالع على المتع ّهدين الفرعيين الذين نتعامل معهم:
المتعهّد الفرعي

الوظيفة

بايتهاوس ،جزء من شركة تريستار ويب سوليوشنز المحدودة ،شركة مس ّجلة في
المملكة المتحدة تحت الرقم  04092696وكائنة في مركز بايوبارك للمشاريع
واالبتكار ،على العنوان Broadwater Road, Welwyn Garden City,
"( Hertfordshire, AL7 3AX, United Kingdomبايتهاوس")

تقوم بايتهاوس باستضافة
أرشيف حقوق اإلنسان التابع
لمحامون من أجل العدالة في
ليبيا.

جلة في 1600
غوغل إينك.؛ شركة كائنة في والية ديالوير ومكاتبها مس ّ
Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043, United States

تستضيف شركة غوغل عميل
البريد اإللكتروني لمحامون
من أجل العدالة في ليبيا
والخدمات اإلضافية مثل
روزنامة غوغل وغوغل
درايف.

("غوغل")

دروبوكس ،إينك؛ شركة أميركية مكاتبها كائنة في
"( Francisco, CA 94107, USAدروبوكس")

333 Brannan Street, San

تستضيف دروبوكس ملفات
محامون من أجل العدالة في
ليبيا.

تستضيف مايل تشيمب قوائم
ذا روكيت ساينس غروب ،ش .م .م .تقوم بأعمالها التجارية باسم مايل تشيمب ،هي
البريد الخاصة بمحامون من
عبارة عن شركة محدودة المسؤولية مس ّجلة في والية جورجيا ،ومكاتبها كائنة في
ّ
وتوزع
 675 Ponce de Leon, Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Unitedأجل العدالة في ليبيا
"( Statesمايل تشيمب")
رسائلها اإلخبارية.

إنكلترا تحت الرقم  4666161في 29 Morgan Way, Bowthorpe Industrial
"( Estate, Norwich, Norfolk, NR5 9JJ, Englandأديبت")

تتولّى أديبت إدارة الموقع
اإللكتروني لمحامون من أجل
العدالة في ليبيا.

جلة تحت الرقم  268369في 25
تشاريتيز أيد فاوندايشن ،وهي جمعية خيرية مس ّ
Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4TA, United
"( Kingdomتشاريتيز أيد فاوندايشن")

تتولّى معالجة الهبات
اإللكترونية لمحامون من أجل
العدالة في ليبيا.

أديبت ديزاين (نورفولك) المحدود ،تقوم بأعمالها التجارية باسم أديبت مسجلة في

 .4.3لن نقوم بها بمشاركة التفاصيل المعلومات الخاصة بك مع أي طرف آخر إال لألسباب التالية:
مزودي المدفوعات من إتمام الصفقات؛
• تمكين ّ
•

المنظمات المعنية ببطاقات الدفع منعا ً ألي عمليات احتيال إلكترونية؛

•

عندما نلزم بذلك بموجب القانون أو بأمر من المحكمة؛
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•

في الحاالت التي تعطينا موافقتك على ذلك؛

•

في الحاالت التي يستحصل فيها فريق ثالث على محامون من أجل العدالة في ليبيا أو جميع أصولها ،وفي هذه
محولة.
الحالة تكون البيانات الشخصية التي نحتفظ بها من األصول ال ّ

 .5أين نقوم بتخزين بياناتك الشخصية؟
ّ
ّ
وتخزن/تعالج في المملكة المتحدة .كما يجوز معالجتها من قبل فريق عام ٍل خارج
تحول
إن المعلومات التي نقوم بجمعها منك ّ
ّ
مزودي الخدمات الخاصة بنا .يتولى هذا الفريق العامل تنفيذ
المنطقة االقتصادية األوروبية يعمل لصالحنا ،أو لصالح أحد ّ
ودعم نشاطات مشاريع محامون من أجل العدالة في ليبيا .نتع ّهد باتخاذ كافة الخطوات الضرورية على نح ٍو معقول لضمان
التعامل مع بياناتك الشخصية بأمان وبما يتسق مع هذه السياسة.

 .6أمن بياناتك الشخصية
 .6.1يعتمد الموقع اإللكتروني إجراءات أمن للحماية ضد ّ فقدان أو إساءة استخدام أو تحريف المعلومات التي نحتفظ
بها.
ّ
ولكن عملية نقل المعلومات عبر اإلنترنت أو البريد اإللكتروني مع األسف ليست آمنةً بالكامل .بالرغم من أ ّننا
.6.2
سنقوم بما في وسعنا لحماية بياناتك الشخصية ،إال أنّنا ال يمكن أن نضمن أمن معلوماتك التي يت ّم نقلها عبر الموقع
اإللكتروني ،أو البريد اإللكتروني .وعليهّ ،
فإن أي عملية نقل للبيانات تت ّم على مسؤوليتك الخاصة .من جهتنا ،ما
إن نتلقى المعلومات الخاصة بك حتى نتخذ اإلجراءات التقنية والتنظيمية الالزمة للمحافظة على بياناتك الشخصية
ضدّ الفقدان ،أو السرقة ،أو االستخدام غير المسموح به ،أو االطالع على المعلومات وتعديلها من دون إذن.
 .6.3نستضيف بين الحين واآلخر روابط إلكترونية من وإلى المواقع اإللكترونية العائدة إلى شركائنا أو إلى أطراف
ثالثة (بما في ذلك مواقع التواصل االجتماعي) .إذا ضغطت على أي رابط إلكتروني ألي من هذه المواقع ،سيكون
لها سياسات الخصوصية الخاصة بها ونحن ال نتح ّمل أي مسؤولية بهذا الشأن .يرجى التحقق من هذه السياسات
قبل تقديم أي معلومات عنك عبر هذه المواقع اإللكترونية.

 .7لكم من الوقت نقوم بتخزين بياناتك الشخصية؟
نحتفظ بمعلوماتك للمدة التي نراها ضروريةً ،أو المسموح بها أو المنصوص عليها في القانون .على سبيل المثال ،نحتفظ
بالبيانات المالية ،بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالهبات ،والمعونات الخيرية ،والفواتير ،واإليصاالت ،لمدة  6سنوات على
األقل ،بما يتماشى مع متطلّبات لجنة الجمعيات الخيرية.

 .8حقوقك
 .8.1يحق لك االطالع على البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك ،والحصول على المعلومات بشأن طريقة استخدامنا
لبياناتك الشخصية والجهات التي نتشاركها معها .كما يحق لك التقدّم بطلب من أجل تصحيح البيانات إن لم تكن
دقيقةً أو كاملةً.
 .8.2في حال طلبت االطالع على بياناتك الشخصية التي نحتفظ بها ،نطلعك عليها في غضون شهر من تاريخ تلقي
طلبك .ولكن ،قد يستغرق األمر شهرين إضافيين في حال كان الطلب يستغرق وقتا ً أو معقدا ً .ويجوز أن نطلب
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رسما ً معقوالً مقابل التكاليف اإلدارية التي تترتب على استجابتنا لطلبك .كما يجوز أن نطلب منك معلومات إضافية
ي على أساس سليم أو كان مبالغا ً فيه ،يمكن أن نرفض تلبيته.
للتأ ّكد من هويتك .في حال كان طلبك غير مبن ّ
 .8.3يحق لك ،في ظروفٍ معينة ،أن تطلب منّا حذف البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك:
•

في حال ارتأيت أنّه لم يعد من الضروري بالنسبة إلينا االحتفاظ ببياناتك الشخصية؛

•

في حال ك ّنا نقوم بمعالجة بياناتك الشخصية على أساس المصالح المشروعة ،ولكنك تعترض على هذه
يبرر معالجتنا للبيانات؛
المعالجة ،ونعجز نحن عن تبيان سبب مشروع ّ

•

في حال اعتقدت أنّنا نقوم بمعالجة غير مشروعة لبياناتك الشخصية التي نحتفظ بها.

ي من هذه الحقوق المذكورة أعاله ،يرجى االتصال بمسؤول حماية البيانات عبر البريد اإللكتروني على
 .8.4لممارسة أ ّ
.
العنوان:
مفوض المعلومات أو أي هيئة
مكتب
لدى
شكوى
تقديم
حقك
من
كما
data@libyanjustice.org
ّ
أخرى مسؤولة عن اإلشراف على حماية البيانات.
 .8.5يرجى أخذ العلم ّ
أن هذه الحقوق محدودة ،مثالً في الحاالت التي تؤثر فيها االستجابة لطلبك على أشخاص آخرين
أو تنال من الملكية الفكرية ،أو عندما تتوافر أسباب تندرج ضمن المصلحة العامة تدعونا لالحتفاظ ببياناتك
ينص القانون على ذلك.
الشخصية أو
ّ

 .9سحب الموافقة
زر
في حال منحتنا موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية ،يمكنك سحب موافقتك في أي وقت من خالل الضغط على ّ
االنسحاب عبر هذا الرابط.

 .10الشكاوى
في حال رغبت بتقديم شكوى حول طريقة معالجتنا لبياناتك الشخصية ،يرجى االتصال بنا بدايةً عبر البريد اإللكتروني على
العنوان ،data@libyanjustice.org :وسنبذل قصارى جهدنا لالستجابة لطلبك بأسرع وق ٍ
ت ممكن ،وذلك مع عدم اإلخالل
مفوض المعلومات أو هيئة اإلشراف على حماية المعلومات في الدولة العضو في االتحاد
بحقك في تقديم شكوى لدى مكتب ّ
األوروبي التي تقيم أو تعمل فيها ،في الحاالت التي تعتقد فيها أننا قمنا بانتهاك قوانين حماية البيانات.

 .11التعديالت
ي تعديالت نجريها على هذه السياسة في المستقبل على هذه الصفحة .يرجى زيارة هذه الصفحة باستمرار
سوف نقوم بنشر أ ّ
للتحقق من أي تحديثات أو تعديالت على هذه السياسة.

سياسة ملفّات تعريف االرتباط
 .1ما هي ملفّات تعريف االرتباط؟
على غرار معظم المواقع اإللكترونية األخرى ،نستخدم على موقعنا اإللكتروني ملفات تعريف االرتباط .هذه الملفّات التي
تعرف باسم الكوكيز هي عبارة عن قطع فائقة الصغر من البيانات المحفّظة على حاسوبك أو جهازك النقّال .أنواع هذه الملفّات
عديدة ولك ّل منها وظائف أو استعماالت مختلفة.

 .2كيف نستخدم ملفّات تعريف االرتباط؟
 .2.1نستخدم مل ّفات تعريف االرتباط لجمع المعلومات حول نشاطات التص ّفح التي تقوم بها في ما يتعلّق بموقعنا
التعرف على المستخدمين واحتساب عددهم ورؤية كيف يتنقل المستخدمون حول الموقع
اإللكتروني .فهي تتيح لنا
ّ
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اإللكتروني عند استخدامه .ومن شأن هذه المعلومات أن تفيدنا في تحسين الخدمات التي نقدّمها لك والطريقة التي
يعمل بها موقعنا اإللكتروني .يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول ملفّات تعريف االرتباط وكيفية التعامل
معها على الموقع التالي.http://www.allaboutcookies.org/ :
 .2.2نستخدم برنامج تحليالت غوغل أو غوغل أناليتكس وهو عبارة عن أداة تحليل إلكترونية تساعدنا في فهم طريقة
تفاعل المستخدمين مع الموقع اإللكتروني .وكما هي حال العديد من األدوات المماثلة ،تستخدم تحليالت غوغل
ملفّات تعريف االرتباط العائدة للفريق األول من أجل تتبع تفاعالت المستخدم ،كما ينطبق علينا ،حيث تستخدم
لجمع المعلومات حول طريقة استخدام المستخدمين لموقعنا اإللكتروني .وتفيد هذه المعلومات في إعداد التقارير
وتساعدنا من أجل تحسين موقعنا اإللكتروني .تكشف التقارير عن اتجاهات الموقع اإللكتروني من دون التعريف
بالزوار كأفراد .يمكنك االنسحاب من تحليالت غوغل من دون أن تتأثر طريقة زيارتك لموقعنا اإللكتروني –
ّ
للمزيد من المعلومات حول االنسحاب من التتبع من خالل تحليالت غوغل عبر المواقع اإللكترونية التي تستخدمها،
قم بزيارة الصفحة التالية.https://tools.google.com/dlpage/gaoptout :

 .3المواقع اإللكترونية العائدة ألطراف ثالثة والشبكات االجتماعية
 .3.1في حال ضغطت على وصلة إلكترونية من موقعنا توصلك إلى أي موقع إلكتروني يعود لطرفٍ ثالث (مثالً في
حال قمت بمشاركة المحتوى من موقعنا اإللكتروني مع األصدقاء أو الزمالء على مواقع التواصل االجتماعي)،
قد ترسل إليك ملفّات تعريف االرتباط من هذه المواقع اإللكترونية العائدة ألطراف ثالثة .وستقوم هذه المواقع بذلك
تبعا ً لسياساتها الخاصة حول الخصوصية وملفات تعريف االرتباط .من المفيد التحقق من سياسات الخصوصية
الخاصة بهذه المواقع لفهم استخدام ملفّات تعريف االرتباط.
 .3.2توفّره األطراف الثالثة أجزاء من المحتوى المتاح عبر موقعنا اإللكتروني ،ويشمل ذلك على سبيل الذكر ال الحصر:
ى من هذه
خرائط غوغل للخرائط التفاعلية ويوتيوب أو فيميو للفيديوهات .عندما تقوم بزيارة صفحة تتض ّمن محتو ً
علم ّ
أن هذه المواقع قد تستخدم ملفات خاصة بها لتعريف االرتباط ،ونحن ال نتمتع بأي سلطة
المواقع ،كن علم ٍ
على إدارة هذه الملفات بل هي تخضع لسياسات الطرف الثالث.

 .4تعطيل ملفات تعريف االرتباط
في حال رغبت ألي سبب كان في عدم االستفادة من ملفات تعريف االرتباط ،يمكنك تعطيلها من خالل تغيير اإلعدادات على
تقرر تعطيل هذه الملفّات سنفترض أنك
متصفّحك .ولكن ،إن قمت بذلك ،قد تتأثر طريقة استخدامك للموقع اإللكتروني .ما لم ّ
موافق حكما ً على استخدامها.
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Lawyers for Justice in Libya Privacy and Cookies Policy
Last updated: 23 May 2018
Lawyers for Justice in Libya (“we”, “our”, “us” or “LFJL”) are committed to protecting and respecting
your privacy. We are a registered charity (no. 1152068) and a company limited by guarantee (no.
07741132) established in England, the United Kingdom with a registered office at 8 Blackstock Mews,
London, N4 2BT. For the purpose of the General Data Protection Regulation (the “GDPR”), we are the
data controller.
This policy sets out the basis on which we will process personal data and use information we collect
from you, or that you provide to us, in connection with your use of our website at
www.libyanjustice.org (the “Website”). Please read this policy carefully so that you understand your
rights in relation to your personal data, and how we will collect, use and process your personal data.
If you do not agree with this policy in general or any part of it, you should not access the Website.

Privacy Policy
1. What types of information do we collect and how do we use it?
1.1. Information you give us. You may provide information by:
●

contacting us via our Website or email, telephone, instant chat, social media or
otherwise;

●

signing up for our newsletters; or

●

making an online donation.

1.2. Information we collect about you. We automatically collect certain data from you when you
access the Website, including IP address or other unique device identifiers and information
regarding your use of our newsletter such as page views and subscriber status.

1.3. As it is in our legitimate interests to be responsive to you and to ensure the proper functioning
of our organisation, we will use your information:
●

to communicate with you;

●

to provide you with the advice, services or information you have asked for;

●

for our own internal administrative purposes and to keep a record of your relationship
with us;

●

to administer your donation or support your fundraising, including processing Gift Aid;
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●

to provide you with information about us, our fundraising campaigns, our activities, and
any other information, products or services that we provide or provide access to;

●

to improve our service by contacting you for feedback; or

●

to comply with applicable laws and regulations, and requests from statutory agencies.

2. Technical usage information
2.1. When you visit the Website, we automatically collect the information sent to us by your
computer, mobile phone, or other access device. This information includes:
●

your IP address;

●

device information including, but not limited to, identifier, name, and type of operating
system; and

●

Standard web information, such as your browser type and the pages you access on our
Website.

2.2. As it is in our legitimate interests to process your data to provide effective services and useful
content to you we collect this information in order to:
●

personalise our Website to ensure content from the Website is presented in the most
effective manner for you and your device;

●

monitor and analyse trends, usage and activity in connection with our Website to improve
the Website;

●

administer the Website, and for internal operations, in order to conduct troubleshooting,
data analysis, testing, research, statistical and survey analysis; or

●

keep the Website safe and secure.

3. Do we use cookies?
For information on how cookies are used on this website, please see our Cookie policy below.

4. How do we share your personal data?
4.1. We will not disclose your personal information to anyone outside of LFJL except in the
circumstances set out in this policy.

4.2. We may allow our subcontractors or other providers acting on our behalf including:
●

website hosts;

●

email client providers;

●

newsletter providers; or

●

payment providers
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to access and use your personal information for the purposes for which you have provided it
to us. If we do this, we will not give those individuals/organisations any rights to use your
personal information (or to contact you) except in accordance with our instructions and this
policy.
Please see the table below for a list of our subcontractors:
Subcontractor

Function

ByteHouse, a division of Tristar Web Solutions Ltd, a company
registered in the United Kingdom under registration number 04092696
with registered office at Biopark (Enterprise & Innovation Centre),
Broadwater Road, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 3AX, United
Kingdom (“ByteHouse”).

ByteHouse hosts the
LFJL’s human rights
archive.

Google Inc., a Delaware corporation with offices at 1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, California 94043, United States (“Google”).

Google hosts LFJL email client and ancillary
services such as Google
Calendar and Google
Drive.

Dropbox, Inc., an American company with offices at 333 Brannan Street,
San Francisco, CA 94107, USA (“Dropbox”)

Dropbox hosts LFJL
files.

The Rocket Science Group LLC, trading as MailChimp, is a limited
liability company registered in the State of Georgia with offices at 675
Ponce de Leon, Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, United
States (“MailChimp”)

MailChimp hosts LFJL’s
mailing lists and
distributes LFJL’s
newsletters.

Adept Design (Norfolk) Ltd, trading as Adept, registered in England
under company number 4666161 at 29 Morgan Way, Bowthorpe
Industrial Estate, Norwich, Norfolk, NR5 9JJ, England (“Adept”)

Adept manages LFJL’s
website.

Charities Aid Foundation, a registered charity under registration number
268369 at 25 Kings Hill Avenue, Kings Hill, West Malling, Kent, ME19
4TA, United Kingdom (“CAF”)

CAF processes LFJL’s
online donations.

4.3. The only times we will pass your details to anyone else would be:
●

to enable payment providers to complete transactions;

●

to organisations within the payment card industry in order to prevent online fraud;

●

where we are required to do so by any law or court order;

●

where you have given us consent to do so; or
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●

where LFJL or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case
personal data held by us will be one of the transferred assets.

5. Where do we store your personal data?
The information that we collect from you will be transferred to, and stored at/processed in the United
Kingdom. Your personal data is also processed by staff operating outside the EEA who work for us or
for one of our providers. Such staff are engaged in the implementation and support of LFJL project
activities. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your personal data is treated
securely and in accordance with this policy.

6. The security of your personal data
6.1. The Website has security measures in place to protect the loss, misuse and alteration of the
information under our control.

6.2. Unfortunately, the transmission of information via the internet or email is not completely
secure. Although we will do our best to protect your personal data, we cannot guarantee the
security of your information transmitted through the Website or over email; any transmission
is at your own risk. Once we have received your information, we will take appropriate
technical and organisational measures to safeguard your personal data against loss, theft and
unauthorised use, access or modification.

6.3. We will, from time to time, host links to and from the websites of our affiliates or third parties
(including social media sites). If you follow a link to any of these websites, these websites will
have their own privacy policies and we do not accept any responsibility or liability for these
policies. Please check these policies before you submit any information to those websites.

7. How long do we store your personal data?
We keep your information for as long as is necessary and is permitted or required by law. For example,
we keep financial data, including information relating to donations, gift aid, invoices and receipts, for
at least 6 years, in line with the requirements of the Charities Commission.

8. Your rights
8.1. You have the right to ask us to access the personal data we hold about you and be provided
with certain information about how we use your personal data and with whom we share it.
You also have the right to ask us to correct your personal data where it is inaccurate or
incomplete.

8.2. Where you request access to personal data we hold about you, we will within one month of
receipt of the request. However, we may take a further two months where the request is
large or complex. We may charge a reasonable fee for the administrative costs of complying
with the request. We may request additional information to confirm your identification. If
your request is manifestly unfounded or excessive, we may refuse to comply.

8.3. In certain circumstances, you have the right to ask us to delete the personal data we hold
about you:

●

where you believe that it is no longer necessary for us to hold your personal data;
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●

where we are processing your personal data on the basis of legitimate interests and you
object to such processing and we cannot demonstrate an overriding legitimate ground
for the processing; and

●

where you believe the personal data we hold about you is being unlawfully processed
by us.

8.4. To exercise any of these rights above, please contact our Data Protection Officer at
data@libyanjustice.org. In addition, you have the right to complain to the Information
Commissioner’s Office or other applicable data protection supervisory authority.

8.5. Please note that these rights are limited, for example, where fulfilling your request would
adversely affect other individuals or intellectual property, where there are overriding public
interest reasons or where we are required by law to retain your personal data.

9. Withdrawal of Consent
Where you have provided your consent for us to process your personal data, you can withdraw your
consent at any time by clicking on this opt-out button.

10. Complaints
In the event that you wish to make a complaint about how we process your personal data, please
contact us in the first instance at data@libyanjustice.org and we will endeavour to deal with your
request as soon as possible. This is without prejudice to your right to launch a claim with the
Information Commissioner’s Office or the data protection supervisory authority in the EU country in
which you live or work where you think we have infringed data protection laws.

11. Changes
Any changes we will make to this policy in the future will be posted on this page. Please check back
frequently to see any updates or changes to this policy.

Cookies Policy
1.
What are cookies?
Like most websites, we use cookies. Cookies are tiny pieces of data saved on your computer or mobile
device. There are several types of cookie and they each have different functions or uses.
2.

How do we use cookies?
2.1.

We use cookies to collect information about your browsing activities in relation to the
Website. They allow us to recognise and count the number of users and to see how
users move around the Website when they are using it. This helps us to improve the
services we provide to you and the way the Website works. You can find more
information
about
cookies
and
how
to
manage
them
at
http://www.allaboutcookies.org/.
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2.2.

3.

We use Google Analytics, which is a web analytics tool that helps us understand how
users engage with the Website. Like many services, Google Analytics uses first-party
cookies to track user interactions, as in our case, where they are used to collect
information about how users use our site. This information is used to compile reports
and to help us improve our Website. The reports disclose website trends without
identifying individual visitors. You can opt out of Google Analytics without affecting
how you visit our site – for more information on opting out of being tracked by Google
Analytics across all websites you use, visit this Google page:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Third party websites and social networks
3.1.

If you click on a hyperlink from our website to any third party websites (e.g. if you
‘share’ content from our website with friends or colleagues on social media), you may
be sent cookies from these third party websites. They will do so pursuant to their own
policies on privacy and cookies. It’s a good idea to check their privacy policies to fully
understand their use of cookies.

3.2.

Some of the content on our website is provided by third parties. This includes but is
not limited to: Google Maps for interactive mapping and YouTube or Vimeo for hosted
video. When you visit a page containing content from one of these sites a cookie may
be set. We do not have any control over these cookies and they will be set pursuant
to the third party’s own policies on privacy and cookies.

4.
Disabling cookies
If for any reason you wish to not take advantage of Cookies, you may disable Cookies by changing the
settings on your browser. However, if you do so, this may affect your enjoyment of the Website.
Unless you opt out of Cookies, we will assume you consent to the use of Cookies.
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