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Cine Suntem?

Bună! Suntem NovaKid, o companie care ajută copiii să învețe engleza
online.
NovaKid trebuie să aibă grijă de informațiile pe care ni le furnizezi,
ceea ce înseamnă că NovaKid este numit "controlor" al informațiilor
colectate despre tine.
Dacă ai sub 12 ani, trebuie să ai aprobarea mamei, tatălui sau a
tutorelui tău pentru a utiliza site-ul nostru.
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Informațiile pe care le colectăm despre tine
Îți vom cere numele și vârsta înainte de a începe cursurile.
Vom înregistra cursurile, inclusiv vocea și fața ta, astfel încât să vă
poți urmări cursurile mai târziu.
Uneori colectăm informații despre vizita ta pe site-ul nostru,
cum ar fi ce pagini ai vizitat sau ce butoane ai apăsat. Avem nevoie de
aceste informații pentru a îmbunătăți cursurile tale și ale altor elevi.
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Cum folosim informațiile despre tine?
Avem nevoie de informații despre tine, pentru a putea participa la
un curs de engleză online. Vom recunoaște atunci când revii pe
site-ul nostru și îți vom oferi cursuri și conținut mai potrivit
pentru tine.
De asemenea, vom utiliza informațiile despre tine pentru a
desfășura o activitate comercială legală, împărtășindu-le cu cei
care ne ajută să facem acest lucru.
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Cine va vedea informații despre tine?
NovaKid și profesorul ttău vor vedea informațiile pe care ni le
furnizezi. Vom păstra informațiile despre tine în siguranță și
protejate și nu le vom împărtăși cu nimeni, cu excepția
cazului în care este necesar.Este posibil să împărtășim unele
dintre informațiile tale cu persoane care ne ajută să ne
furnizăm serviciile și să ne îmbunătățim activitatea,
permițându-ne să înțelegem modul în care serviciile noastre
sunt utilizate de tine, de mama, tatăl sau tutorele tău. De
asemenea, este posibil să împărtășim informațiile tale cu
organizațiile care reglementează ceea ce facem, precum și cu
persoanele care ne consiliază afacerea.

1: Extras din Termenii și Condițiile Generale Novakid
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Drepturile tale pentru informațiile peт
care le deținem despre tine
Ai dreptul de a afla ce informații deținem despre tine, de a
ne solicita în orice moment să nu mai stocăm informații
despre tine și de a solicita un rezumat al informațiilor pe
care le deținem despre tine în orice moment, în mod gratuit.
Ai, de asemenea, dreptul de a ne spune să corectăm, să
ștergem, să limităm sau să încetăm să mai folosim oricare
dintre informațiile pe care le-am colectat despre tine și dreptul
de a ți se furniza aceste date pe un pendrive sau pe un CD.
Te rugăm să vorbești cu profesorul tău, cu părinții sau cu
tutorele tău dacă crezi că folosim informațiile despre tine
într-un mod incorect.
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Cum ne poți contacta?
Ne poți trimite un e-mail la suport@novakidschool.com dacă
dorești să îți exerciți drepturile prevăzute în această politică sau
dacă dorești să afli orice detaliu legat de informațiile pe care le
deținem despre tine.
De asemenea, ne poți contacta trimițând o scrisoare la NovaKid
Inc., US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401 Statele
Unite ale Americii.

Dacă nu înțelegi această politică sau
dacă simți că aveți nevoie de ajutor în
ceea ce privește confidențialitatea, te
rugăm

să

vorbești

cu

tutorele sau profesorul tău.

părintele,

