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GYERMEKEK ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA
1

Kik vagyunk?
Szia! Mi vagyunk a NovaKid, egy cég, amely segít a gyerekeknek az angol
nyelv online tanulásában.
A NovaKidnek vigyáznia kell azokra az információkra, amiket adsz nekünk,
és ez azt jelenti, hogy a NovaKidet a rólad gyűjtött információk
„kezelőjének” nevezzük.
Ha még nem vagy 12 éves, akkor csak anyukád, apukád vagy gondviselőd
jóváhagyásával használhatod a weboldalunkat.
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Ezeket az információkat gyűjtjük rólad
A tanórák megkezdése előtt megkérdezzük a neved és életkorod.
A tanóráidat felvesszük és rögzítjük, beleértve a hangodat és az arcodat
is, így ezeket később bármikor visszanézheted.
Néha információkat gyűjtünk a weboldalunkon tett látogatásodról,
például arról, hogy mely oldalakat látogattad meg, vagy milyen
gombokat nyomtál meg. Ezekre az információkra a te és más diákok
tanóráinak javítása miatt van szükségünk.
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Hogyan használjuk fel a rólad szóló információkat?
Azért van szükségünk rólad információkra, hogy online angolórán
vehess részt. Amikor ismét visszalépsz a weboldalunkra
felismerünk és olyan tanórákat és tartalmat fogunk adni neked,
amelyek jobban illenek hozzád.
A rólad kapott információkat egy törvényes vállalkozás
működtetéséhez is felhasználjuk úgy, hogy megosztjuk azokkal,
akik segítenek nekünk ebben.
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Ki fogja látni a rólad szóló információkat?
A számunkra átadott információkat a NovaKid és a tanárod fogják
látni a nekünk. A veled kapcsolatos információkat biztonságban
tartjuk és megvédjük, nem osztjuk meg senkivel, hacsak nem
szükséges.
A
veled
kapcsolatos
információk
egy
részét
megoszthatjuk olyan emberekkel, akik segítenek nekünk
szolgáltatásaink
nyújtásában
és
üzleti
tevékenységünk
fejlesztésében, azáltal, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy te,
anyukád, apukád vagy gondviselőd hogyan használjátok a
szolgáltatásainkat. Megoszthatjuk az adataid olyan szervezetekkel
is,
amelyek
szabályozzák
a
tevékenységünket,
valamint
olyanokkal, akik tanácsot adnak vállalkozásunknak.
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A rólad tárolt információkkal kapcsolatos jogaid
Jogod van megtudni, hogy milyen információkkal rendelkezünk veled
kapcsolatban, bármikor megkérhetsz minket arra, hogy hagyjuk
abba a veled kapcsolatos információk tárolását, és bármikor ingyen
kérhetsz egy összefoglalót a veled kapcsolatos információkról.
Azt is jogod van elmondani nekünk, hogy ha azt szeretnéd, hogy
javítsuk, töröljük a rólad gyűjtött információk bármelyikét, vagy ha
korlátozzuk vagy hagyjuk abba bármely információ használatát, és
ahhoz is jogod van, hogy ezeket az adatokat egy pendrive-on vagy
CD-n juttassák el hozzád.
Kérünk
téged,
hogy
beszélj
tanároddal,
szüleiddel
vagy
gondviselőddel, ha úgy gondolod, hogy tisztességtelen módon
használjuk fel a rólad szóló információkat.
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Hogyan veheted fel a kapcsolatot velünk?
Küldhetsz nekünk egy e-mailt a support@novakidschool.com címre,
ha élni kívánsz a jelen szabályzatban foglalt jogaiddal, vagy ha
bármilyen részletet szeretnél megtudni azokkal az információkkal
kapcsolatban, amelyeket rólad tárolunk.
Írhatsz nekünk a NovaKid Inc., USA 548 Market St 8291 San
Francisco, CA 94104-5401, Amerikai Egyesült Államok címre is.

Ha nem érted ezt a szabályzatot, vagy ha úgy érzed,
hogy segítségre van szükséged az adatvédelemmel
kapcsolatban,

kérjük,

hogy

gondviselőddel vagy tanároddal.

beszélj

szüleiddel,

