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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΗΣ NOVAKID INC.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου (η «Πολιτική»), ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Γενικών Όρων
και Προϋποθέσεων της Novakid, εξηγεί πώς η NovaKid Inc. (έδρα: 548 Market St 8291,
Σαν Φρανσίσκο, CA 94104-5401, ΗΠΑ. Εφεξής: «NovaKid», «Εταιρεία», «εμείς» ή
«εμάς», συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει προσωπικά στοιχεία από
τους χρήστες και τους μαθητές της ("εσείς", "χρήστης") σε σχέση με την διαδικτυακή μας
υπηρεσία εκμάθησης («διαδικτυακά μαθήματα») και τον ιστότοπο που βρίσκεται στη
διεύθυνση novakidschool.com και τις υποσελίδες της (ο «Ιστότοπος»), καθώς και στην
εφαρμογή για κινητά της NovaKid («Εφαρμογή») που διαχειρίζεται η Εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής λογαριασμού για το παιδί σας στον Ιστότοπο
(«Εγγραφή») και της εικονικής συνομιλίας με τη NovaKid («Συνομιλία»). Αυτή η Πολιτική
περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων σχετικά
με τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση ως καθηγητές στο NovaKid («Αίτηση ως
Δάσκαλος»).
Η επεξεργασία και η συλλογή προσωπικών δεδομένων από τη NovaKid θα είναι σε
συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν:
(i) Σε περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο κανονισμός (ΕΕ)
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΚΠΔ»),
επιπλέον, οι συστάσεις της ομάδας εργασίας για την προστασία δεδομένων του άρθρου
29 (εφεξής «WP29») και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων (εφεξής: «ΕΣΠΔ»).
(ii) Για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ατόμων
από τη Βραζιλία, θα ισχύει ο νόμος αριθ. 13.709 της Βραζιλίας, της 14ης Αυγούστου
2018, σχετικά με τον νόμο γενικής προστασίας δεδομένων της Βραζιλίας (στα
πορτογαλικά: Lei Geral de Proteção de Dados, εφεξής: «ΓΝΠΠΔ»)

(iii) Επιπλέον, όσον αφορά τα άτομα της Καλιφόρνιας, η NovaKid συμμορφώνεται με
τον νόμο της Γερουσίας με αριθ. 1121 της Καλιφόρνια για την προστασία προσωπικών
δεδομένων των καταναλωτών του 2018 (εφεξής: «NKPK»).
(iv) Για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ατόμων που
διαμένουν σε άλλες χώρες, όπου ισχύουν οι κανονισμοί προσωπικών δεδομένων και
ισχύουν για τις ξένες οντότητες, η NovaKid συμμορφώνεται και με αυτούς τους
κανονισμούς.
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων που αποτελούν προσωπικά
δεδομένα και τα οποία μεταφορτώνονται κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας.
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως των
προσωπικών δεδομένων των παιδιών. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία θα διατηρήσει εμπιστευτικά
τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
εξασφαλίσει την επεξεργασία δεδομένων.
Πριν το παιδί σας αρχίσει να χρησιμοποιεί τη NovaKid, θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι
καταλαβαίνετε πώς η NovaKid συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία και
ποια δικαιώματα είναι διαθέσιμα για εσάς και το παιδί σας σε σχέση με τα προσωπικά σας
δεδομένα. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει την πολιτική απορρήτου των παιδιών της NovaKid
(εφεξής: «Πολιτική παιδιών»), ένα αναπόσπαστο κομμάτι των Γενικών Όρων και
Προϋποθέσεων της Novakid, για το παιδί σας προτού ξεκινήσει τα διαδικτυακά μαθήματα.
Διαβάστε και βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν
την Πολιτική ή τις πρακτικές μας, μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις
υπηρεσίεσ μασ.
1. ΟΡΙΣΜΟΊ
Οι ακόλουθοι ορισμοί καθορίζονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:
‘προσωπικά δεδομένα’: σημαίνει κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό
πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή προσδιοριστεί («υποκείμενο των δεδομένων») · ένα
αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα,
ιδίως με αναφορά σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης,
δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό ή σε έναν ή περισσότερους ειδικούς
φυσικούς παράγοντες, φυσιολογικούς, γενετική, διανοητική, οικονομική, πολιτιστική ή
κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου,
‘συγκατάθεση’: σημαίνει κάθε ελεύθερη, συγκεκριμένη, ενημερωμένη και σαφή ένδειξη της
βούλησης του Υποκειμένου των Δεδομένων με την οποία αυτός ή αυτή, με δήλωση ή με

σαφή καταφατική ενέργεια, δηλώνει συμφωνία για την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων που σχετίζονται με αυτόν ή αυτήν,
‘ελεγκτής δεδομένων’: σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, ο
οργανισμός ή άλλος φορέας που, μόνος ή από κοινού με άλλους, καθορίζει τους σκοπούς
και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων · όταν οι σκοποί και τα μέσα αυτής
της επεξεργασίας καθορίζονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών
μελών, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να
προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή των κρατών μελών,
‘επεξεργασία δεδομένων’: σημαίνει κάθε λειτουργία ή σύνολο λειτουργιών που
εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, είτε
αυτοματοποιούνται είτε όχι, όπως συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση,
προσαρμογή ή αλλαγή, ανάκτηση, διαβούλευση, χρήση, αποκάλυψη με διαβίβαση, διάδοση
ή διάθεση με άλλο τρόπο, ευθυγράμμιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή
καταστροφή ·«Επεξεργαστής», σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή,
οργανισμός ή άλλο φορέας που επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του
υπευθύνου επεξεργασίας,
‘τρίτο μέρος’: σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή σώμα
διαφορετικό από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον
επεξεργαστή και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εξουσία του υπευθύνου
επεξεργασίας ή του επεξεργαστή, έχουν άδεια να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα,
‘παραβίαση προσωπικών δεδομένων’: σημαίνει παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί
σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή
πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υφίστανται
επεξεργασία με άλλο τρόπο,
‘αποδέκτης’: σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, οργανισμός ή άλλος
φορέας, στον οποίο αποκαλύπτονται τα προσωπικά δεδομένα, είτε τρίτων είτε όχι. Ωστόσο,
οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λαμβάνουν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο μιας
συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το δίκαιο των κρατών μελών
δεν θεωρούνται παραλήπτες, η επεξεργασία αυτών των δεδομένων από αυτές τις δημόσιες
αρχές πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων
σύμφωνα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
‘εποπτική αρχή’: σημαίνει μία ή περισσότερες ανεξάρτητες δημόσιες αρχές που
παρέχονται από κάθε κράτος μέλος και είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της
εφαρμογής του ΓΚΠΔ, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι
ελευθερίες των φυσικών προσώπων σε σχέση με την επεξεργασία και να διευκολύνεται η
ελεύθερη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση,

‘ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή’: σημαίνει εποπτική αρχή που αφορά επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επειδή: α) ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο
επεξεργαστής είναι εγκατεστημένος στο έδαφος του κράτους μέλους της εν λόγω εποπτικής
αρχής · β) τα υποκείμενα των δεδομένων που κατοικούν στο κράτος μέλος της εν λόγω
εποπτικής αρχής επηρεάζονται ουσιαστικά ή ενδέχεται να επηρεαστούν ουσιαστικά από την
επεξεργασία · ή (γ) έχει υποβληθεί καταγγελία στην εν λόγω εποπτική αρχή.
2. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΛΛΈΓΕΙ Η NOVAKID?
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε από τους χρήστες επιτρέπουν στη NovaKid να
εξατομικεύει και να βελτιώνει τις υπηρεσίες, να επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν
λογαριασμούς στον Ιστότοπο ή να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας.
Συλλέγουμε τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από τους καθηγητές και τους χρήστες
μας:
2.1 Πληροφορίες που μας παρέχετε:
2.1.1 Κατά την εγγραφή:
Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που μεταμορφώθηκαν κατά την εγγραφή
στην ιστοσελίδα:
● Πλήρες όνομα,
● Διεύθυνση e-mail,
● Αριθμός τηλεφώνου.
Λάβετε υπόψη ότι η παρεχόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν απαιτεί τη
συμπερίληψη προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομά σας. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε
μια διεύθυνση e-mail που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά σας.
Μετά την εγγραφή πρέπει να προσθέσετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα στον NovaKid
λογαριασμό σας για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας:
● Τα δεδομένα των παιδιών σας (όνομα, ηλικία, φύλο).
2.1.2 Κατά τη συνομιλία:
Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που μεταφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας στην ιστοσελίδα:
● Διεύθυνση e-mail,
● Τυχόν άλλες προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διάρκεια της
συνομιλίας.

2.1.3 Κατά τη συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα
Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που μεταφορτώθηκαν κατά τη διάρκεια
διαδικτυακών μαθημάτων:
● Βίντεο (συμπεριλαμβανομένου του ήχου) των συμμετεχόντων των διαδικτυακών
μαθημάτων,
● Πληροφορίες γονιών, αδερφών και εκτεταμένης οικογένειας,
● Ασκήσεις για το σπίτι ή άλλη εκπαιδευτική πρόοδος που καταχωρήθηκε μέσα από
την ιστοσελίδα,
● Παρουσία,
● Επίπεδο επάρκειας στην αγγλική γλώσσα,
● Οποιοδήποτε άλλο προσωπικό δεδομένο που κοινοποιήθηκε απευθείας ή έμμεσα
κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών μαθημάτων (συμπεριλαμβάνει αλλά δεν
περιορίζεται σε προσωπικές πληροφορίες τρίτων μερών, φυλετική ή εθνική
καταγωγή, θρησκεία ή πεποιθήσεις).
2.1.4 Κατά την αίτηση ως δάσκαλος
Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα που μεταφορτώθηκαν κατά την Αίτηση ως
Δάσκαλος:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Πλήρες όνομα
Εκπαιδευτική εμπειρία
Φωτογραφία και βίντεο για το θέμα των δεδομένων,
Γενέθλια (ηλικία),
Ομιλούμενες γλώσσες,
Φύλο,
Διεύθυνση E-mail,
Εθνικότητα,
Skype ID,
Αριθμός τηλεφώνου
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία,
Πληροφορίες εκπαίδευσης,
Πληροφορίες κατοικίας,
Πληροφορίες για άλλα εκπαιδευτικά πιστοποιητικά.

2.2 Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα
Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε συγκεκριμένους τύπους πληροφοριών κάθε φορά που
αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπο, τις υπηρεσίες ή την Εφαρμογή μας.

2.2.1 Κατά τη χρήση της ιστοσελίδας
Η NovaKid λαμβάνει και καταγράφει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία
καταγραφής διακομιστών από το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης της
διεύθυνσης IP, του μοναδικού αναγνωριστικού συσκευής, των χαρακτηριστικών του
προγράμματος περιήγησης, του τομέα και άλλων ρυθμίσεων συστήματος, ερωτήματα
αναζήτησης, χαρακτηριστικά συσκευής, τύπος λειτουργικού συστήματος, προτιμήσεις
γλώσσας, διευθύνσεις URL παραπομπής, ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν η ιστοσελίδα
μας, η σελίδα που ζητήθηκε, το περιεχόμενο που καταναλώθηκε (π.χ. προβολή,
μεταφόρτωση και κοινή χρήση), ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στον ιστότοπο, φύλο,
ηλικιακό εύρος, κατά προσέγγιση τοποθεσία και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με
άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας.
2.2.2 Κατά τη χρήση της εφαρμογής
Η NovaKid λαμβάνει και καταγράφει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία
καταγραφής του διακομιστή μας από το τηλέφωνό σας στο οποίο εγκαταστήσατε την
Εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών χρήσης που σχετίζονται με αυτήν:
την ημερομηνία και την ώρα που έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή, δραστηριότητες στην
Εφαρμογή, χρόνος που αφιερώνεται στην Εφαρμογή και η συχνότητά της, περιεχόμενο,
όροι αναζήτησης που χρησιμοποιούνται, σύνδεσμοι στους οποίους πατήσατε/κάνατε κλικ.
3. ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΜΕ ΤΑ COOKIES
Η Εταιρεία επεξεργάζεται ανώνυμα δεδομένα προκειμένου να βελτιώσει την ιστοσελίδα και
να τη φέρει στην τελειότητα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η NovaKid μπορεί να
ενσωματώσει «cookies», τα οποία συλλέγουν το όνομα τομέα πρώτου επιπέδου του
επισκέπτη, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα πρόσβασης και άλλες πληροφορίες. Το
«cookie» μόνο του δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκαλύψει την ταυτότητα του
επισκέπτη. Το «cookie» είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου, το οποίο αποστέλλεται στο
πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του επισκέπτη.
Τα cookies δεν καταστρέφουν τον υπολογιστή του επισκέπτη. Το πρόγραμμα περιήγησης
μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να υποδεικνύει πότε λαμβάνεται ένα cookie, οπότε ο επισκέπτης
μπορεί να αποφασίσει να αποδεχτεί το λεγόμενο cookie ή όχι. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί
cookies για τη συλλογή ή τη διαχείριση οποιωνδήποτε πληροφοριών που θα επέτρεπαν την
ταυτοποίηση του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την Πολιτική cookie, ένα
αναπόσπαστο κομμάτι των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Novakid.
4. ΠΏΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊ Η NOVAKID ΤΙΣ ΣΥΛΛΕΓΌΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ?
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων
των προσωπικών σας στοιχείων και των παιδιών σας - βάσει διαφορετικών σκοπών καθώς
και της νομικής βάσης της επεξεργασίας - ως εξής:

4.1. Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για το σκοπό και τη νομική βάση
της εκτέλεσης της σύμβασης, του προϊόντος και της εκπλήρωσης της υπηρεσίας:
●
●
●
●
●
●

Πλήρες όνομα,
Το όνομα των παιδιών,
Την ηλικία των παιδιών,
Το φύλο των παιδιών,
Διεύθυνση e-mail,
Τον τηλεφωνικό αριθμό.

Τα παραπάνω υποχρεωτικά ή προαιρετικά προσωπικά δεδομένα που παρέχετε
χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στους
Όρους Χρήσης και η παροχή της υπηρεσίας, η απάντηση στις ερωτήσεις σας, τα αιτήματα
που σχετίζονται με την υπηρεσία, η προσαρμογή του οπτικοποιημένου περιεχομένου, η
επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τις πωλήσεις προσφορές που σχετίζονται με ειδικές
υπηρεσίες και νέες δυνατότητες, και την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με τις
υπηρεσίες μας.
4.2. Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες με βάση το έννομο
συμφέρον της Εταιρείας (ως νομική βάση αυτής της επεξεργασίας) για σκοπούς μάρκετινγκ
και για την αποστολή e-mail:
●
●
●
●

Πλήρες όνομα,
Διεύθυνση email.
Αριθμός τηλεφώνου
Τυχόν άλλα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται στους επεξεργαστές δεδομένων
της Novakid.

Κάθε φορά που η Novakid επεξεργάζεται δεδομένα για το νόμιμο συμφέρον της, η Novakid
εκτιμά πάντα τα δικαιώματά σας προσωπικού χαρακτήρα και τα λαμβάνει υπόψη. Οι
χρήστες έχουν πάντα το δικαίωμα να αντιταχθούν σε αυτήν την επεξεργασία. Ωστόσο, η
αντίρρηση κατά μιας τέτοιας επεξεργασίας δεδομένων μπορεί να επηρεάσει την ικανότητα
της Novakid να εκτελεί παραπάνω εργασίες προς όφελος του χρήστη.
4.3. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για το σκοπό και βάσει της νομικής βάσης
της συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις για την αποτροπή δόλιων συναλλαγών, την
παρακολούθηση από κλοπή και με άλλο τρόπο προστασία των πελατών και της
επιχείρησής μας. Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα για το σκοπό και τη
νομική βάση της νομικής συμμόρφωσης και για να βοηθήσουμε την επιβολή του νόμου
και να ανταποκριθούμε σε κλήσεις.
Αυτό σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία δεδομένων ορίζεται από τους
ισχύοντες νόμους και έχουμε την υποχρέωση να επεξεργαστούμε και να διατηρήσουμε αυτά

τα δεδομένα για τον απαιτούμενο χρόνο. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα απασχόλησης,
δεδομένα χρέωσης, δεδομένα που είναι απαραίτητα για την υποστήριξη της επιβολής του
νόμου κ.λπ.
4.4 Επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα για το σκοπό και τη νομική βάση
των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της
Ιστοσελίδας, των υπηρεσιών μας και των προσπαθειών μάρκετινγκ, για τη διεξαγωγή
έρευνας και ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων ομάδων εστίασης και ερευνών και για να
εκτελείτε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως απαιτείται ή όπως περιγράφεται
αλλού στην παρούσα Πολιτική:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

IP διεύθυνση,
Πληροφορίες περιηγητή,
Πληροφορίες επικοινωνίας,
Περιεχόμενο που καταναλώνεται στην Ιστοσελίδα,
Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής,
Χαρακτηριστικά περιηγητή,
Τομέας και άλλες ρυθμίσεις συστήματος,
Ερωτήματα αναζήτησης,
Χαρακτηριστικά συσκευής,
Τύπος λειτουργικού συστήματος,
Γλωσσικές προτιμήσεις,
Αναφερόμενα URL,
Ενέργειες στην Ιστοσελίδα,
Αιτούμενη σελίδα,
Περιεχόμενο που καταναλώθηκε (π.χ. προβλήθηκε, μεταφορτώθηκε, και
κοινοποιήθηκε),
Ημερομηνίες και ώρες επισκέψεων στον Ιστότοπο,
Ο σύνδεσμος από τον οποίο ανακατευθυνθήκατε στον ιστότοπό μας,
Φύλο,
Εύρος ηλικίας,
Κατά προσέγγιση τοποθεσία,
Ο τύπος του προγράμματος περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται,
Ενέργειες που έγιναν στην εφαρμογή,
Ημερομηνίες και ώρες χρήσης της Εφαρμογής,
Χρόνος που αφιερώνεται στην Εφαρμογή και την κανονικότητα των επισκέψεών σας,
Άλλες πληροφορίες λογισμικού και υλικού
Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με άλλα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή σας

Όπου είναι εφικτό, ανωνυμοποιούμε προσωπικά δεδομένα ή χρησιμοποιούμε μη
αναγνωρίσιμα στατιστικά δεδομένα. Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα εκ των

προτέρων και τα αποθηκεύουμε για πιθανούς μελλοντικούς σκοπούς, εκτός εάν απαιτείται ή
επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους.
Για ανώνυμη συλλογή τα προαναφερθέντα δεδομένα και την πραγματοποίηση στατιστικών
και ανάλυσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το ακόλουθο λογισμικό και προγράμματα:
Όνομα

Καταχωρημένη έδρα

Χώρα

Google Analytics and
Google AdWords
(Google LLC.)

1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043

Ηνωμένες πολιτείες
Αμερικής

Facebook pixel
(Facebook Inc.)
The Rocket Science
Group, LLC (MailChimp)

1601 Willow Road Menlo Park,
CA 94025
675 Ponce de Leon Ave NE,
Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Ηνωμένες πολιτείες
Αμερικής
Ηνωμένες πολιτείες
Αμερικής

Microsoft Corp

1 Microsoft Way Redmond,
WA 98052

Ηνωμένες πολιτείες
Αμερικής

Yandex, LLC.

16, Leo Tolstoy Street
Moscow, 119021

Ρωσική Ομοσπονδία

4.5. Ακεραιότητα δεδομένων και περιορισμός σκοπού: Η NovaKid θα συλλέγει και θα
διατηρεί μόνο προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέγονται τα δεδομένα και δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που δεν είναι
ασυμβίβαστο με αυτούς τους σκοπούς, εκτός εάν η χρήση αυτή έχει εγκριθεί στη συνέχεια
από εσάς. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα
είναι αξιόπιστα για την προβλεπόμενη χρήση, ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Μπορεί
περιστασιακά να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να διαπιστώσουμε ότι τα δεδομένα σας
εξακολουθούν να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Για να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των
προσωπικών σας δεδομένων αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε εφεδρικά
αρχεία κάθε 24 ώρες. Τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα εφεδρικά αρχεία μας θα
διαγραφούν σε 3 χρόνια.
5. ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ?
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την
εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική ή έως ότου
αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, εκτός εάν απαιτείται μεγαλύτερη διάρκεια διατήρησης ή
επιβάλλεται από το νόμο (όπως φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις,
περαιτέρω για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων). Όταν δεν έχουμε
πλέον λόγο ή καμία νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, είτε
θα τα διαγράψουμε είτε θα τα ανωνυμοποιήσουμε, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (για

παράδειγμα, επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία),
τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας στοιχεία και να τα απομονώσουμε
από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία έως ότου είναι δυνατή η διαγραφή.
6. ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΊ Η NOVAKID ΚΆΠΟΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΙ?
Οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
επιχείρησής μας και ενδέχεται να κοινοποιούμε αυτές τις πληροφορίες στις συνδεδεμένες
μας οντότητες. Εκτός αν αναφέρεται ρητά παρακάτω, ούτε ενοικιάζουμε ούτε πουλάμε τα
στοιχεία σας σε άλλα άτομα ή μη συνδεδεμένες εταιρείες, εκτός εάν έχουμε την άδειά σας.
6.1. Η NovaKid δεν διασφαλίζει την πρόσβαση τρίτων σε προσωπικά δεδομένα που
παρέχετε χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις, όταν η
μεταφορά δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ή για την επιβολή
του νόμιμου συμφέροντος της NovaKid ή που ορίζεται από το νόμο.
6.2. Κάθε δάσκαλος που εργάζεται για τη NovaKid θεωρείται επεξεργαστής δεδομένων
σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΓΚΠΔ. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση μόνο στα
προσωπικά δεδομένα των παιδιών που διδάσκουν, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
6.3. Η NovaKid μπορεί να κοινοποιεί ορισμένα προσωπικά στοιχεία σε τρίτους προμηθευτές
στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες, οι οποίοι παρέχουν εφαρμογές λογισμικού, φιλοξενία
ιστοσελίδων και άλλες τεχνολογίες ή υπηρεσίες για τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας
(εφεξής: «Επεξεργαστής δεδομένων»). Η Εταιρεία θα παρέχει σε αυτούς τους τρίτους
πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για την εκτέλεση της
εργασίας τους ή τη συμμόρφωση με το νόμο. Αυτά τα τρίτα μέρη δεν θα χρησιμοποιήσουν
ποτέ αυτές τις πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή
υπηρεσιών σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας. Κατά την επίδοση της
διαδικασίας δεδομένων, ο Επεξεργαστής Δεδομένων θα συμμορφώνεται με την παρούσα
Πολιτική, τις ισχύουσες σχετικές νομοθεσίες, επιπλέον τις διατάξεις των υφιστάμενων
συμβάσεων μεταξύ αυτού και της NovaKid.
Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία επεξεργασίας δεδομένων των παρακάτω επεξεργαστών
Επεξεργαστές δεδομένων:

Όνομα

Καταχωρημένη έδρα

Χώρα

Δραστηριότητα
(υπηρεσία
επεξεργασίας
δεδομένων)

Amazon Data
Services Ireland Ltd.

1 Burlington Plaza
Burlington Road Dublin
4, D04RH96 Ireland

Ιρλανδία

Υπηρεσία διακομιστή

Google LLC (Google
Cloud, Google Drive)

1600 Amphitheatre
Pkwy, Mountain
View,California 94043

ΗΠΑ

Υπηρεσίες cloud

PayPal (Europe) S.à
r.l.

22-24, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

Λουξεμβούργο

Υπηρεσίες πληρωμών

Stripe, Inc.

510 Townsend Street
San Francisco, CA
94103

ΗΠΑ

Υπηρεσίες πληρωμών

Intercom, Inc.

55 2nd Street, 4th
Floor, San Francisco,
CA 94105

ΗΠΑ

Υπηρεσίες
Εξυπηρέτησης
Πελατών

CM.COM Netherlands
B.V.

Konijnenberg 30 4825
BD BREDA

Ολλανδία

Υπηρεσίες πύλης SMS

IP Telecom Bulgaria
LTD (Zadarma.com)

floor 2, 2 Vasil Aprilov,
Bourgas, 8000

Βουλγαρία

Εικονικά τηλεφωνικά
συστήματα

Atlassian Corporation
PLC

341 George Street
Level 6, Sydney, NSW
2000

Αυστραλία

Εργαλείο ανάπτυξης
λογισμικού και
υπηρεσίες cloud

Trustpilot A/S

Pilestraede 58, 5th
floor, DK-1112
Copenhagen K

Δανία

Υπηρεσίες
αξιολόγησης
καταναλωτών

SMS-CENTRE LTD

Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου ΙΙΙ, 155,
PROTEAS HOUSE,
Όροφος 5,
3026, Λεμεσός, Κύπρος

Κύπρος

Υπηρεσίες πύλης SMS

6.4 Οι Stripe Inc., Intercom Inc. και Google LLC συμμορφώνονται με τα πλαίσια EU-Swiss
και EU-Swiss Πλαίσιο ασπίδας απορρήτου, επομένως η μεταφορά των προσωπικών σας
δεδομένων στους προαναφερόμενους παρόχους υπηρεσιών κρίθηκε ασφαλής έως τις 16
Ιουλίου 2020. Λάβετε υπόψη ότι σύμφωνα με η απόφαση αρ. C-311/18 του Δικαστηρίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταιρείες αυτές δεν θεωρούνται πλέον ότι παρέχουν κατάλληλες
εγγυήσεις για τα προσωπικά δεδομένα των ευρωπαίων πολιτών. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.
6.5. Μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από άτομα που βρίσκονται εντός
της ΕΕ μόνο με τη συγκατάθεση των ατόμων σε τρίτο μέρος που έχει καταστατική έδρα
εκτός ΕΕ/στις ΗΠΑ και ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χωρίς τις
κατάλληλες εγγυήσεις που ορίζονται στο ΓΚΠΔ, ή όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση
της σύμβασης. Η NovaKid θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τα
προσωπικά δεδομένα που μεταφέρονται είναι ασφαλή και ότι τα προσωπικά δεδομένα
υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συνεπή με τον ΓΚΠΔ
7. ΕΊΝΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΜΟΥ?
Λαμβάνουμε εμπορικά λογικά μέτρα για την προστασία όλων των συλλεγόμενων
πληροφοριών από απώλεια, κλοπή, κατάχρηση και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
αποκάλυψη, αλλοίωση και καταστροφή. Κατανοήστε ότι μπορείτε να διατηρήσετε τις
πληροφορίες σας ασφαλείς επιλέγοντας και προστατεύοντας τον κωδικό πρόσβασής σας
κατάλληλα, μην κοινοποιώντας τον κωδικό πρόσβασής σας και εμποδίζοντας άλλους να
χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας. Λάβετε υπόψη ότι κανένα σύστημα ασφαλείας δεν είναι
τέλειο και, ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια του Ιστότοπου ή ότι τα
στοιχεία σας δεν θα υποκλαπούν κατά τη μετάδοση σε εμάς. Εάν μάθουμε για παραβίαση
συστημάτων ασφαλείας, ενδέχεται είτε να δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση είτε να
επιχειρήσουμε να σας ειδοποιήσουμε μέσω email και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την
αποκατάσταση της παραβίασης.
8. ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΠΑΙΔΙΏΝ
8.1 Η NovaKid έχει δεσμευτεί να προστατεύει το απόρρητο των παιδιών που χρησιμοποιούν
τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου και της εφαρμογής μας.
Αυτή η πολιτική και οι πρακτικές απορρήτου της NovaKid είναι σύμφωνες με τον νόμο για
την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου του 1998
(«ΠΙΖΠΗΒ») καθώς και με τη σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης CM/Rec (2018) 7 της
Επιτροπής Υπουργών στα κράτη μέλη στις Οδηγίες για σεβασμό, προστασία και
εκπλήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον («Οδηγίες»). Για
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προστασίας του απορρήτου του παιδιού σας στο
διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τα ακόλουθα έγγραφα πριν εγγραφείτε στον
Ιστότοπο:

● Οι οδηγίες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου σχετικά με την προστασία του
απορρήτου του παιδιού σας στο Διαδίκτυο,
● Καθοδήγηση της UNESCO για μαθητές, δασκάλους και γονείς σχετικά με τα
προσωπικά δεδομένα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην ηλεκτρονική
μάθηση.
8.2. Κατά την εγγραφή, η NovaKid λαμβάνει τη συγκατάθεση του νόμιμου εκπροσώπου για
τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Η NovaKid ζητά τον αριθμό
τηλεφώνου και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του νόμιμου εκπροσώπου για να βεβαιωθείτε
ότι κανένα παιδί δεν θα εγγραφεί στον Ιστότοπο. Η NovaKid δεν συλλέγει προσωπικά
στοιχεία απευθείας από παιδιά κατά την εγγραφή. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει
προσωπικά στοιχεία απευθείας από ένα παιδί κάτω των 16 ετών χωρίς τη συγκατάθεση του
νόμιμου εκπροσώπου του, θα λάβουμε μέτρα για τη διαγραφή αυτών των πληροφοριών
από τα αρχεία μας το συντομότερο δυνατό. Εάν γνωρίζετε κάποιον κάτω των 16 ετών που
είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση
support@novakidschool.com.
8.3. Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με τη συλλογή
της NovaKid περαιτέρω προσωπικών πληροφοριών από το παιδί σας και μπορείτε να
ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε συλλέξει σχετικά με εσάς ή το
παιδί σας από τα αρχεία μας. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας
συνδέοντας τη NovaKid μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας αφού συνδεθείτε. Λάβετε υπόψη
ότι ένα αίτημα διαγραφής εγγραφών μπορεί να οδηγήσει σε τερματισμό του λογαριασμού
σας, ο οποίος απενεργοποιεί την προσβασιμότητα των διαδικτυακών μαθημάτων στο
μέλλον.
8.4. Καθώς τα προσωπικά δεδομένα σας και του παιδιού σας υποβάλλονται σε επεξεργασία
από τους Εκπαιδευτικούς της NovaKid, συνάψαμε μια σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων
μαζί τους, προκειμένου να αποφευχθούν δόλιες ή ακατάλληλες δραστηριότητες καθώς και
να ρυθμιστούν οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων του Δασκάλου κατά την παροχή
των Υπηρεσιών μας. Εάν πιστεύετε ότι ένας Δάσκαλος υπερβαίνει τους νομικούς ή / και
ηθικούς περιορισμούς κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων ή αυτός ή αυτή
επεξεργάζεται τα δεδομένα σας λανθασμένα ή παράνομα, επικοινωνήστε μαζί μας στη
διεύθυνση support@novakidschool.com.
9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ΕΣΆΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ ΣΑΣ
9.1. Πρόσβαση και διατήρηση:
Εάν έχετε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο, μπορείτε να συνδεθείτε για να προβάλετε και να
ενημερώσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση
για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς ή το παιδί
σας, σας έχουμε κοινοποιήσει τέτοια δεδομένα, ώστε να μπορείτε να επαληθεύσετε την

ακρίβεια και τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να διορθώσετε, να τροποποιήσετε ή να
διαγράψετε τα δεδομένα όταν είναι ανακριβές ή επεξεργάζεται κατά παράβαση του ΓΚΠΔ.
Σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο support@novakidschool.com με τις
ερωτήσεις ή τις ανησυχίες σας ή να ζητήσετε τροποποιήσεις στα προσωπικά σας στοιχεία
και στο παιδί σας ή να τα καταργήσετε από τη βάση δεδομένων μας. Τα αιτήματα για
πρόσβαση, αλλαγή ή κατάργηση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που μας δώσατε
θα διεκπεραιωθούν εντός 30 ημερών.
9.2. Πρόσθετα δικαιώματα για την επικράτεια της ΕΕ:
Εάν είστε από την επικράτεια της ΕΕ, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε επιπλέον
δικαιώματα που έχετε στη διάθεσή σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, όπως:
● (α) Δικαίωμα διαγραφής: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχετε ένα ευρύτερο
δικαίωμα διαγραφής προσωπικών πληροφοριών που έχουμε για εσάς - για
παράδειγμα, εάν δεν είναι πλέον απαραίτητο σε σχέση με τους σκοπούς για τους
οποίους συλλέχθηκαν αρχικά. Λάβετε υπόψη, ωστόσο, ότι ενδέχεται να χρειαστεί να
διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείων, να
ολοκληρώσουμε τις συναλλαγές ή να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας
υποχρεώσεις.
● (β) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε από τη NovaKid να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών σας
στοιχείων και/ή να σταματήσει να σας στέλνει επικοινωνίες μάρκετινγκ.
● (γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να
ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε
ορισμένες περιπτώσεις (για παράδειγμα, όταν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία
που έχουμε για εσάς είναι ανακριβή ή παράνομα κρατημένα).
● (δ) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να
έχετε το δικαίωμα να παρέχετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε δομημένη,
αναγνώσιμη από μηχανή και συνήθως χρησιμοποιούμενη μορφή και να ζητήσετε να
μεταφέρουμε τις προσωπικές πληροφορίες σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
δεδομένων χωρίς εμπόδια.
9.3. Πρόσθετα δικαιώματα για Βραζιλιάνους
Εάν είστε Βραζιλιάνος, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα επιπλέον των δικαιωμάτων που
περιγράφονται στην ενότητα 9.1 αυτής της Πολιτικής:
(α) Δικαίωμα διαγραφής: Εάν ασκήσετε αυτό το δικαίωμα, θα σας απαντήσουμε
αμέσως ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα σας στείλουμε μια απάντηση για να αναφέρετε
τους λόγους της πραγματικότητας ή του νόμου που εμποδίζει την άμεση έγκριση του
μέτρου. Εάν δεν είμαστε οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων που ζητήσατε τη

διαγραφή - όποτε είναι δυνατόν - θα υποδείξουμε ποιος είναι ο πράκτορας
επεξεργασίας.
(β) Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες σχετικά
με τους τύπους επεξεργασίας που πραγματοποιούμε στα προσωπικά σας στοιχεία.
(γ) Δικαίωμα στην πρόσβαση: Εάν ζητήσετε την παροχή των προσωπικών σας
δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς, θα σας παραχωρήσουμε
πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα σε 15 ημέρες από το αίτημά σας, εάν τα ζητούμενα
δεδομένα είναι περισσότερα από την έκδοση απλοποιημένου αιτήματος.
(δ) Μη διάκριση: Δεν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για παράνομους ή
καταχρηστικούς διακρίσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε
επανεξέταση της επεξεργασίας δεδομένων μας και η εποπτική αρχή (η Εθνική Αρχή
Προστασίας Δεδομένων της Βραζιλίας (εφεξής: «ΑΠΔΒ»)) μπορεί να διενεργήσει
έλεγχο για την επαλήθευση διακρίσεων.
(ε) Φορητότητα δεδομένων: Τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταφερθούν σε άλλον
πάροχο υπηρεσιών ή προϊόντων σύμφωνα με τους κανονισμούς του ANPD και ως
αντικείμενο εμπορικών και βιομηχανικών μυστικών.
Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο ΑΠΔΒ σχετικά με τη συλλογή και τη
χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες,
επικοινωνήστε με το ΑΠΔΒ.
9.4 Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα 9 αυτής
της Πολιτικής, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας (εφεξής «ΥΠΔ»)
στη διεύθυνση dpo@novakidschool.com ή στη διεύθυνση 548 Market St 8291, San
Francisco, CA 94104, USA. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία. Για να προστατεύσουμε το απόρρητο και την ασφάλειά σας, ενδέχεται να
λάβουμε μέτρα για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν συμμορφωθούμε με το
αίτημα.
Για τυχόν παράπονα που δεν μπορούμε να επιλύσουμε άμεσα, επικοινωνήστε με τον
Ευρωπαϊκό Αντιπρόσωπο Weiszbart and Partners Law Firm (διεύθυνση: 1052 Budapest,
Kristóf
tér
3.
III.
flr.,
Ουγγαρία,
διεύθυνση
ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου:
weiszbartandpartners@gmail.com).
Εάν δεν συμφωνείτε με την απόφασή μας, έχετε το δικαίωμα σε αποτελεσματική δικαστική
προσφυγή ή να υποβάλετε καταγγελία σε οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας
Δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας

Δεδομένων της ΕΕ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από
εμάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την τοπική Αρχή Προστασίας
Δεδομένων της ΕΕ. Ο κατάλογος των Ευρωπαϊκών Εθνικών Αρχών Προστασίας
Δεδομένων βρίσκεται εδώ.
10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ
Θα τροποποιήσουμε αυτήν την Πολιτική εάν αλλάξουν οι πρακτικές απορρήτου μας. Θα
αναρτήσουμε μια τροποποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα novakidschool.com και θα σας
ενημερώσουμε για αυτές τις αλλαγές μέσω ενός συστήματος μηνυμάτων ή μέσω e-mail που
θα σταλεί στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει στο Λογαριασμό Χρήστη σας.
11. ΓΙΑ ΧΡΉΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑΣ
Εάν είστε χρήστης στην Καλιφόρνια, ισχύει η Σημείωση απορρήτου της Εταιρείας για τους
καταναλωτές της Καλιφόρνια.
Δεν θα κοινοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη για τους σκοπούς του άμεσου
μάρκετινγκ στο βαθμό που απαγορεύεται από τον νόμο προστασίας απορρήτου των
καταναλωτών της Καλιφόρνιας του 2018 (ΝΚΠΚ). Εάν οι πρακτικές μας αλλάξουν, θα το
κάνουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων.
ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την Πολιτική ή τις υπηρεσίες,
επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@novakidschool.com. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε μαζί μας στο γραφείο επικοινωνίας μας στο 548 Market St 8291, Σαν
Φρανσίσκο, CA 94104-5401, ΗΠΑ.
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