POLITYKA PRYWATNOŚCI DZIECI
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Kim jesteśmy?
Cześć! Nazywamy się NovaKid, jesteśmy firmą, która pomaga dzieciom
uczyć się angielskiego online.
Firma NovaKid musi dbać o informacje, które nam przekazujesz, co
oznacza, że NovaKid jest nazywany
„kontrolerem” informacji
gromadzonych na Twój temat.
Jeśli masz mniej niż 12 lat, musisz mieć zgodę mamy, taty lub opiekuna
prawnego na korzystanie z naszej strony.
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Informacje, które gromadzimy na Twój temat
Przed rozpoczęciem zajęć zapytamy o Twoje imię i wiek.
Będziemy nagrywać Twoje zajęcia, w tym Twój głos i twarz, abyś zawsze
mógł obejrzeć swoje zajęcia w późniejszym czasie.
Czasami gromadzimy informacje o Twojej wizycie na naszej stronie
internetowej, na przykład o odwiedzonych stronach lub naciśniętych
przyciskach. Potrzebujemy tych informacji, aby ulepszać zarówno Twoje
zajęcia, jak i innych uczniów.
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W jaki sposób wykorzystujemy informacje na Twój temat?
Potrzebujemy informacji na Twój temat, abyś mógł uczestniczyć w lekcjach
angielskiego online. Gdy wrócisz na naszą stronę internetową, rozpoznamy
Cię i zapewnimy Ci zajęcia i treści, które będą lepiej dopasowane do Twoich
potrzeb.
Będziemy również wykorzystywać informacje na Twój temat do
prowadzenia zgodnej z prawem działalności, udostępniając je osobom,
które nam w tym pomagają.
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Kto zobaczy informacje na Twój temat?
Firma NovaKid i Twój nauczyciel zobaczą informacje, które nam
przekazujesz. Będziemy przechowywać informacje na Twój temat w
bezpiecznym oraz chronionym miejscu i nie będziemy ich nikomu
udostępniać, chyba że będzie to konieczne.
Możemy udostępniać niektóre informacje na Twój temat osobom, które
pomagają nam świadczyć nasze usługi i ulepszać naszą działalność,
pozwalając nam zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych usług, a
także jak robią to Twoja mama, tata lub opiekun prawny.
Możemy również udostępniać informacje na Twój temat organizacjom,
które regulują naszą działalność, a także osobom doradzającym w jej
prowadzeniu.
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Twoje prawa do posiadanych przez nas informacji na
Twój temat
W dowolnym momencie masz prawo dowiedzieć się, jakie informacje
posiadamy na Twój temat, poprosić nas o zaprzestanie przechowywania
informacji na Twój temat oraz w dowolnym momencie bezpłatnie zażądać
otrzymania podsumowania informacji, które posiadamy na Twój temat.
Masz również prawo do zlecenia nam poprawienia, usunięcia,
ograniczenia lub zaprzestania korzystania z jakichkolwiek informacji,
które zebraliśmy na Twój temat, a także prawo do przekazania przez nas
wspomnianych danych na pendrivie lub płycie CD.
Porozmawiaj ze swoim nauczycielem, rodzicami lub opiekunem prawnym,
jeśli uważasz, że wykorzystujemy informacje na Twój temat w sposób
nieuczciwy.
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Jak się z nami skontaktować?
Możesz
wysłać
nam
wiadomość
e-mail
na
adres
support@novakidschool.com, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw
zawartych w niniejszej polityce lub jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące
informacji, które posiadamy na Twój temat.
Możesz również skontaktować się z nami, wysyłając list do firmy NovaKid
Inc., na adres US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401 Stany
Zjednoczone.

Jeśli nie rozumiesz niniejszej polityki lub uważasz, że
potrzebujesz pomocy w zakresie prywatności, porozmawiaj
z rodzicami, opiekunem prawnym lub nauczycielem.
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