Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στο
XtraMath
Το XtraMath δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η δική σας ή του
παιδιού/μαθητή σας χρήση του προγράμματος XtraMath υποδηλώνει την αποδοχή σας για την
παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Εάν δεν αποδεχτείτε όλους τους
όρους της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν πρέπει να
χρησιμοποιήσετε το XtraMath. Αυτήν η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί
να αλλάξει, γι 'αυτό παρακαλούμε ανατρέξτε περιοδικά σε αυτήν.
1.

Πληροφορίες που ζητάμε να μας παρέχετε

Συλλέγουμε το ελάχιστο ποσό πληροφοριών που απαιτούνται για να λειτουργήσει το
πρόγραμμα και να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα του. Συλλέγουμε πληροφορίες όταν
εγγράφετε ένα παιδί για να χρησιμοποιήσει το XtraMath. Για τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς, αυτή η πληροφορία περιλαμβάνει το πλήρες όνομα και την ηλεκτρονική
διεύθυνση, καθώς και το μικρό όνομα και την τάξη του παιδιού/μαθητή. Οι δάσκαλοι επίσης
ενημερώνουν για το όνομα του σχολείου. Δεν ζητάμε ή λαμβάνουμε οποιαδήποτε άλλη
πληροφορία από τα παιδιά που χρησιμοποιούν το πρόγραμμα, εκτός από τη διατήρηση των
δεδομένων της απόδοσης τους στο XtraMath, έτσι ώστε να μπορούν σταδιακά να χτίσουν τις
μαθηματικές τους ικανότητες. Ένα παιδί δεν μπορεί να δημιουργήσει τον δικό του λογαριασμό.
Ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει το λογαριασμό.
2.

Η χρήση των πληροφοριών που παρέχετε από το XtraMath

Θα χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση μόνο για να σας στέλνουμε αναφορές,
ειδοποιήσεις, υπενθυμίσεις και ανακοινώσεις που σχετίζονται με το XtraMath. Μπορείτε να
ελέγχετε τον τύπο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που λαμβάνετε και μπορείτε να
επιλέξετε να μην λαμβάνετε τίποτα από τα παραπάνω.
Οι προσωπικές πληροφορίες των γονιών, των εκπαιδευτικών και των παιδιών/μαθητών δεν
διατίθενται, πωλούνται ή παρέχονται ποτέ σε τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτήν η πληροφορία μπορεί
να διατεθεί σε αξιόπιστα τρίτα μέρη, τα οποία βοηθούν στη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, στο
βαθμό που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Αποχαρακτηρισμένα,
συγκεντρωτικά δεδομένα επισκεπτών και επιδόσεων, μπορεί να δωθούν σε τρίτα μέρη για
άλλες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας. Τα δεδομένα αυτά θα είναι ανώνυμα, έτσι
ώστε να είναι αδύνατο να ταυτιστούν με οποιοδήποτε πρόσωπο, τάξη, σχολείο ή περιοχή.
To ΧtraMath χρησιμοποιεί "τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή" για να αποθηκεύει τις
συγκεκριμένες προτιμήσεις του ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως τις εγγραφές που θυμάται.
Επίσης, παρέχουμε πληροφορίες εάν απαιτείται από το νόμο.

3. Μη προσωπικά δεδομένα
Μπορεί να συλλέξουμε μη προσωπικά σας δεδομένα, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
Τα μη προσωπικά δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν IP ηλεκτρικές διευθύνσεις, τύπους
μηχανών πλοήγησης, χρόνους πρόσβασης και τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στη
σύνδεση στην ιστοσελίδα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την πληροφόρηση για
εσωτερικούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα, για να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα, να
αναλύσουμε τρόπους χρήσης και για να διαπραγματευτούμε με προμηθευτές παροχής
υπηρεσιών του ίντερνετ. Αυτήν η πλροφόρηση δεν περιλαμβάνει τα Προσωπικά Δεδομένα.
Χρησιμοποιούμε cookies για να εντοπίζουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία χρήσης μέσω
των Google Analytics.
4.

Ασφάλεια

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την ασφάλεια και παίρνουμε λογικά μέτρα για να
προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε χρήστη. Εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα
ασφαλείας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων. Παρόλο που
προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε πρότυπες τεχνολογικές τεχνικές, το XtraMath δεν μπορεί να
εγγυηθεί την απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας. Θα αφαιρέσουμε όλα τα στοιχεία από το
σύστημα μας, κατόπιν αιτήματος σας.
5.

Ενημέρωση αλλαγών

Πιστεύουμε πολύ στην προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Θα ενημερώσουμε και θα
τροποποιήσουμε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εάν και όταν
αυτό είναι απαραίτητο. Παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά και να διαβάζετε τις πιο ενημερωμένες
και τροποποιημένες εκδόσεις. Η δική σας ή του παιδιού/μαθητή σας συνεχής χρήση του
προγράμματος XtraMath σημαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τις ενημερώσεις και τις
τροποποιήσεις μας.
Εάν το XtraMath αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας με διαφορετικό τρόπο
από αυτόν που αναφέρεται κατά τη χρονική στιγμή της συλλογής, θα ενημερωθείται από εμάς
εκ των προτέρων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθμείτε ή
όχι το XtraMath να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο. Επιπρόσθετα, εάν το
XtraMath πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή στο υλικό των πρακτικών του προστασίας
προσωπικών δεδομένων, η οποία δεν επηρεάζει τα δεδομένα που έχουν ήδη αποθηκευτεί στη
βάση δεδομένων του XtraMath, θα αναρτήσουμε μια ειδοποίηση σε εμφανές σημείο στην
ιστοσελίδα μας, η οποία θα πληροφορεί για την αλλαγή. Σε μερικές περιπτώσεις, όταν το
XtraMath αναρτεί τέτοιες ειδοποιήσιες, μπορεί επίσης να σας αποστείλουμε ένα εμαιλ για να να
σας ενημερώσουμε για την αλλαγή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
6.

Επαφή-επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το XtraMath εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες ή για να αιτηθείτε
τη διαγραφή των δεδομένων σας στο σύστημα μας, επικοινωνόντας στο maria@xtramath.org.

Αυτήν η Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 17 Δεκεμβρίου του 2015.

