Z Á S A D Y O C H R A N Y
O S O B N Í C H Ú D A J Ů D Ě T Í
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Kdo jsme?
Ahoj! Jsme NovaKid – škola, která pomáhá dětem učit se
angličtinu po internetu.
Všechny informace, které nám o sobě poskytneš, musí NovaKid řádně
uchovávat. Pro tyto účely se NovaKid nazývá „správcem“ informací, které
o tobě shromažďuje.
Pokud je ti méně než 12 let, musíš mít k používání našich stránek souhlas
maminky, tatínka nebo opatrovníka.
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Osobní údaje, které o tobě shromažďujeme
Před zahájením výuky se tě zeptáme na tvé jméno a věk.
Tvé lekce budeme nahrávat (včetně tvého hlasu a obličeje), takže se na
ně můžeš kdykoli později podívat.
Někdy shromažďujeme informace o tvých návštěvách na našem webu –
například o tom, které stránky jsi navštívil(a) nebo na která tlačítka jsi
kliknul(a). Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom mohli nadále
zlepšovat lekce tvé i ostatních studentů.
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Jak informace o tobě používáme?
Informace o tobě potřebujeme k tomu, aby ses mohl(a) účastnit
našich online kurzů angličtiny. Poznáme, když se na naše stránky
vrátíš, a poskytneme ti takové lekce a obsah, které jsou pro tebe
nejvhodnější.
Informace o tobě také použijeme ke sdílení s těmi, kdo nám s
provozováním naší školy pomáhají.
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Kdo bude mít k informacím o tobě přístup?
Informace, které nám poskytneš, uvidí NovaKid a tvůj učitel.
Informace o tobě uchováme v bezpečí a nebudeme je s nikým sdílet,
pokud to nebude absolutně nezbytné.
Některé tvé údaje můžeme sdílet s lidmi, kteří nám pomáhají
poskytovat naše služby a zlepšovat naši školu tím, že nám umožňují
pochopit, jak naše služby používáš ty, tvoje máma, táta nebo
opatrovník.
Informace o tobě můžeme rovněž sdílet s organizacemi, které regulují
naši činnost, a s lidmi, kteří nám poskytují poradenství.

1: Výňatek ze Všeobecných obchodních podmínek společnosti Novakid
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Tvá práva týkající se informací,
které o tobě uchováváme
Máš právo zjistit, jaké informace o tobě uchováváme, kdykoli
nás požádat, abychom přestali uchovávat informace o tobě, a
kdykoli si bezplatně vyžádat přehled informací, které o tobě
uchováváme.
Kromě toho máš právo nás požádat, abychom opravili, vymazali,
omezili nebo přestali používat jakékoli informace, které jsme o tobě
shromáždili, a máš právo na to, abychom ti tyto údaje poskytli na
USB flash disku nebo CD.
Pokud si myslíš, že informace o tobě používáme nesprávným
způsobem, obrať se na svého učitele, rodiče nebo opatrovníka.
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Jak nás můžeš kontaktovat?
Pokud chceš uplatnit svá práva obsažená v těchto zásadách nebo
pokud chceš znát jakékoli podrobnosti týkající se informací, které
o tobě uchováváme, můžeš nám poslat e-mail na
adresu podpora@novakidschool.com.
Kontaktovat nás můžeš také zasláním dopisu na následující adresu:
NovaKid Inc., US 548 Market St 8291 San Francisco, CA 94104-5401,
Spojené státy americké.

Pokud těmto zásadám nerozumíš nebo pokud
máš pocit, že potřebuješ pomoc s ochranou svého
soukromí, obrať se na svého rodiče, opatrovníka
nebo učitele.

