
„GOOGLE“ PRIVATUMO POLITIKA

Naudodami mūsų paslaugas patikite mums savo
informaciją. Suprantame, kad tai didelė atsakomybė, ir labai
stengiamės apsaugoti informaciją bei leisti jums ją valdyti.

Ši privatumo politika padės suprasti, kokią informaciją renkame, kodėl ją renkame ir kaip ją galite

atnaujinti, tvarkyti, eksportuoti ir ištrinti.

Galioja nuo 2019 m. sausio 22 d.

Suarchyvuotos versijos

Kuriame įvairias paslaugas, kasdien padedančias daug žmonių naujais būdais naršyti ir naudoti viso

pasaulio informaciją. Mūsų paslaugos apima:

„Google“ programas, svetaines ir įrenginius, pvz., Paiešką, „YouTube“ ir „Google Home“;

tokias platformas kaip naršyklė „Chrome“ ir operacinė sistema „Android“;

į trečiosios šalies programas ir svetaines integruotus produktus, pvz., skelbimus ir įterptus „Google“

žemėlapius.

Mūsų paslaugas galite naudoti privačiai informacijai tvarkyti įvairiais būdais. Pavyzdžiui, galite

prisiregistruoti naudoti „Google“ paskyrą, jei norite kurti ir tvarkyti, pavyzdžiui, el. laiškus ir nuotraukas, ar

peržiūrėti labiau susijusius paieškos rezultatus. Be to, galite naudoti daug „Google“ paslaugų atsijungę ar

visiškai nesukūrę paskyros, pvz., ieškoti sistemoje „Google“ ar žiūrėti „YouTube“ vaizdo įrašus. Taip pat

galite pasirinkti naršyti žiniatinklį privačiai naudodami „Chrome“ inkognito režimu. Naudodami paslaugas

galite koreguoti privatumo nustatymus, kad galėtumėte valdyti, kokią informaciją renkame ir kaip jūsų

informacija naudojama.

Kad informacija būtų kuo aiškesnė, pridėjome pagrindinių terminų pavyzdžių, aiškinamųjų vaizdo įrašų ir

apibrėžimų. O jei turite klausimų apie šią privatumo politiką, galite susisiekti su mumis.

„GOOGLE“ RENKAMA INFORMACIJA
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Norime, kad suprastumėte, kokių tipų informaciją renkame
jums naudojant paslaugas

Renkame informaciją, kad galėtume teikti geresnes paslaugas visiems naudotojams. Tai atliekame

siekdami sužinoti įprastinę informaciją, pvz., kuria kalba šnekate, ir sudėtingesnius dalykus, pvz., kurios

reklamos jums naudingiausios, kurie žmonės labiausiai rūpi internete arba kurie „YouTube“ vaizdo įrašai

gali patikti. „Google“ renkama informacija ir šios informacijos naudojimo būdai nustatomi atsižvelgiant į

tai, kaip naudojate paslaugas ir kaip tvarkote privatumo valdiklius.

Kai nesate prisijungę prie „Google“ paskyros, renkamą informaciją saugome naudodami unikalius

identi�katorius, susietus su naudojama naršykle, programa ar įrenginiu. Tai padeda tvarkyti kalbos

nuostatas per naršymo sesijas.

Kai esate prisijungę, taip pat renkame „Google“ paskyroje saugomą informaciją, kurią laikome asmenine

informacija.

Informacija, kurią sukuriate ar mums pateikiate

Kai kuriate „Google“ paskyrą, pateikiate mums asmeninės informacijos, apimančios jūsų vardą, pavardę ir

slaptažodį. Be to, galite pasirinkti prie paskyros pridėti telefono numerį ar mokėjimo informaciją. Net jei

nesate prisijungę prie „Google“ paskyros, galite pasirinkti teikti mums informaciją, pvz., el. pašto adresą,

kad gautumėte paslaugų naujinių.

Be to, jums naudojant paslaugas renkame jūsų kuriamą, įkeliamą ar iš kitų gaunamą informaciją. Tai

apima, pvz., parašytus ir gautus el. laiškus, išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus, sukurtus dokumentus

ir skaičiuokles bei pateiktus „YouTube“ vaizdo įrašų komentarus.

Informacija, kurią renkame jums naudojant paslaugas

Jūsų programos, naršyklės ir įrenginiai

Renkame informaciją apie programas, naršykles ir įrenginius, kuriuos naudojate „Google“ paslaugoms

pasiekti. Tai padeda mums teikti tokias funkcijas kaip automatiniai produktų naujiniai ir ekrano

pritemdymas, jei lieka mažai akumuliatoriaus energijos.
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Renkama informacija apima unikalius identi�katorius, naršyklės tipą ir nustatymus, įrenginio tipą ir

nustatymus, operacinę sistemą, mobiliojo ryšio tinklo informaciją, įskaitant operatoriaus pavadinimą ir

telefono numerį, ir programos versijos numerį. Be to, renkame informaciją apie jūsų programų, naršyklių ir

įrenginių sąveiką su paslaugomis, įskaitant IP adresą, strigčių ataskaitas, sistemos veiklą ir užklausos

datą, laiką bei persiuntimo URL.

Šią informaciją renkame, kai „Google“ paslauga įrenginyje susisiekia su serveriais, pvz., kai įdiegiate

programą iš „Play“ parduotuvės arba kai paslauga tikrina, ar yra automatinių naujinių. Jei naudojate

„Android“ įrenginį su „Google“ programomis, įrenginys periodiškai susisiekia su „Google“ serveriais, kad

pateiktų informacijos apie jūsų įrenginį ir ryšį su paslaugomis. Ši informacija apima, pvz., įrenginio tipą,

operatoriaus pavadinimą, strigčių ataskaitas ir tai, kokias programas įdiegėte.

Jūsų veikla

Renkame informaciją apie jūsų veiką naudojant mūsų paslaugas, kurią naudojame, pvz., norėdami jums

rekomenduoti „YouTube“ vaizdo įrašą, kuris jums gali patikti. Renkama veiklos informacija gali apimti:

terminus, pagal kuriuos ieškote;

žiūrimus vaizdo įrašus;

peržiūras ir sąveikas su turiniu ir skelbimais;

balso ir garso informaciją, jums naudojant garso funkcijas;

pirkimo veiklą;

žmones, su kuriais bendraujate ar bendrinate turinį;

veiklą trečiosios šalies svetainėse ir programose, kuriose naudojamos mūsų paslaugos;

„Chrome“ naršymo istoriją, kurią sinchronizavote su „Google“ paskyra.

Jei naudojate mūsų paslaugas skambindami ir priimdami skambučius ar siųsdami ir gaudami

pranešimus, galime rinkti telefonijos žurnalo informaciją, pvz., telefono numerį, skambinančiojo numerį,

skambutį priimančiojo numerį, peradresuojamus numerius, skambučių ir pranešimų datas ir laiką,

skambučių trukmę, nukreipimo informaciją ir skambučių tipus.

Galite apsilankyti „Google“ paskyroje, kad surastumėte ir tvarkytumėte paskyroje išsaugotą veikos

informaciją.
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Eiti į „Google“ paskyrą

Jūsų vietovės informacija

Jums naudojant paslaugas renkame informaciją apie jūsų vietovę. Ši informacija naudinga teikiant

trumpos savaitgalio išvykos važiavimo nuorodas ar netoliese rodomų �lmų rodymo laiką.

Galima nustatyti įvairaus tikslumo vietovę pagal:

GPS;

IP adresas

įrenginio jutiklių duomenis;

informaciją apie tai, kas yra netoli įrenginio, pvz., „Wi-Fi“ prieigos taškus, mobiliojo ryšio bokštus ir

įrenginius, kuriuose įgalintas „Bluetooth“.

Renkamų vietovės duomenų tipai iš dalies nustatomi pagal įrenginio ir paskyros nustatymus. Pvz., galite

įjungti arba išjungti „Android“ įrenginio vietovę naudodami įrenginio nustatymų programą. Be to, galite

įjungti Vietovių istoriją, jei norite sukurti asmeninį vietų, į kurias vykstate su įrenginiais, prie kurių esate

prisijungę, žemėlapį.

Tam tikrais atvejais „Google“ taip pat renka informaciją apie jus iš viešai pasiekiamų šaltinių. Pavyzdžiui,

jei jūsų vardas pateiktas vietiniame laikraštyje, „Google“ paieškos variklis gali indeksuoti šį straipsnį ir

pateikti jį kitiems žmonėms, jiems ieškant jūsų vardo. Be to, galime rinkti informaciją apie jus iš patikimų

partnerių, įskaitant rinkodaros partnerius, kurie pateikia mums informacijos apie potencialius jūsų verslo

paslaugų klientus, ir saugos partnerius, kurie pateikia informacijos, kad apsaugotų nuo piktnaudžiavimo.

Taip pat gauname informacijos iš reklamuotojų, kad galėtume teikti reklamavimo ir tyrimų paslaugas jų

vardu.

Naudojame įvairias technologijas informacijai rinkti ir saugoti, įskaitant slapukus, taškų žymas, vietinę

saugyklą, pvz., naršyklės žiniatinklio saugyklą ar programų duomenų talpyklas, duomenų bazes ir serverių

žurnalus.
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KODĖL „GOOGLE“ RENKA DUOMENIS

Duomenis naudojame geresnėms paslaugoms ku�i

Iš visų paslaugų surinktą informaciją naudojame nurodytais tikslais.

Paslaugų teikimas

Jūsų informaciją naudojame paslaugoms teikti, pvz., terminams, pagal kuriuos ieškote, apdoroti, kad

galėtume pateikti rezultatus, arba norėdami padėti jums bendrinti turinį siūlydami gavėjus iš kontaktų.

Paslaugų priežiūra ir tobulinimas

Be to, informaciją naudojame norėdami įsitikinti, kad paslaugos veikia, kaip numatyta, pvz., stebėdami

triktis arba šalindami problemas, apie kurias pranešate. Taip pat informaciją naudojame paslaugoms

tobulinti, pvz., žinodami, kurie paieškos terminai dažniausiai rašomi su klaidomis, galime tobulinti

paslaugose naudojamas rašybos tikrinimo funkcijas.

Naujų paslaugų kūrimas

Renkamą informaciją naudojame esamose paslaugose, kad galėtume lengviau teikti naujas paslaugas.

Pavyzdžiui, supratę, kaip žmonės tvarko nuotraukas programoje „Picasa“ (pirmoje „Google“ nuotraukų

programoje), galėjome kurti ir pristatyti „Google“ nuotraukas.

Suasmenintų funkcijų, įskaitant turinį ir reklamas, teikimas

Renkamą informaciją naudojame jums teikiamoms paslaugoms tinkinti, įskaitant rekomendacijų,

suasmeninto turinio ir tinkintų paieškos rezultatų teikimą. Pavyzdžiui, naudojant saugos patikrą teikiami

saugos patarimai pagal tai, kaip naudojate „Google“ produktus. Be to, „Google Play“ naudoja informaciją,

pvz., jau įdiegtas programas ir sistemoje „YouTube“ žiūrėtus vaizdo įrašus, naujoms programoms, kurios

jums gali patikti, siūlyti.

Atsižvelgdami į nustatymus taip pat galime rodyti pagal jūsų pomėgius suasmenintus skelbimus.

Pavyzdžiui, jei ieškote pagal užklausą „kalnų dviračiai“, naršant svetainę, kurioje rodomi „Google“ teikiami
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skelbimai, gali būti rodomas sporto įrangos skelbimas. Galite valdyti, kokią informaciją naudojame

rodydami jums skelbimus, apsilankę skelbimų nustatymų skiltyje.

Nerodome jums suasmenintų skelbimų pagal jautraus turinio kategorijas, pvz., rasę, religiją,

seksualinę orientaciją ar sveikatos būklę.

Nebendriname informacijos, pagal kurią reklamuotojai galėtų jus asmeniškai identi�kuoti, pvz., jūsų

vardo, pavardės ar el. pašto adreso, nebent paprašote bendrinti šią informaciją. Pavyzdžiui, jei

pamatote netoliese esančios gėlių parduotuvės skelbimą ir pasirenkate skambinti palietus mygtuką,

susiejame jūsų skambutį ir galime bendrinti telefono numerį su gėlių parduotuvės atstovais.

Eiti į skelbimų nustatymus

Našumo įve�inimas

Naudojame analizės ir įvertinimo duomenis, kad suprastume, kaip paslaugos naudojamos. Pavyzdžiui,

analizuojame duomenis apie apsilankymus svetainėse, kad galėtume optimizuoti produktų dizainą. Be to,

naudojame duomenis apie skelbimus, su kuriais sąveikaujate, kad padėtume reklamuotojams suprasti

skelbimų kampanijų našumą. Veiksmams atlikti naudojame įvairius įrankius, įskaitant „Google Analytics“.

Kai apsilankote svetainėse, kuriose naudojama „Google Analytics“, „Google“ ir „Google Analytics“ klientas

gali susieti informaciją apie jūsų veiklą iš tos svetainės su veikla iš kitų svetainių, kuriose naudojamos

skelbimų paslaugos.

Bendravimas su jumis

Renkamą informaciją, pvz., el. pašto adresą, naudojame, kad galėtume susisiekti tiesiogiai su jumis.

Pavyzdžiui, galime atsiųsti jums pranešimą aptikę įtartinos veiklos, pvz., bandymą prisijungti prie jūsų

„Google“ paskyros iš neįprastos vietos. Arba galime jums pranešti apie būsimus paslaugų pakeitimus ar

patobulinimus. O jei susisiekiate su „Google“, saugome jūsų užklausos įrašą, kad galėtume padėti

išspręsti bet kokias iškilusias problemas.

„Google“, naudotojų ir visuomenės apsauga

Informaciją naudojame siekdami teikti saugesnes ir patikimesnes paslaugas. Tai apima apgaulės,

piktnaudžiavimo, saugos pavojų ir techninių problemų, galinčių pakenkti „Google“, naudotojams ar
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visuomenei, aptikimą, prevenciją ir reagavimą į tai.

Naudojame skirtingas technologijas informacijai apdoroti šiais tikslais. Naudojame turinį analizuojančias

automatines sistemas, kad galėtume jums teikti, pvz., tinkintus paieškos rezultatus, suasmenintas

reklamas ir kitas funkcijas, pritaikytas pagal tai, kaip naudojate paslaugas. Be to, analizuojame jūsų turinį,

kad galėtume lengviau aptikti piktnaudžiavimą, pvz., šlamštą, kenkėjiškas programas ir neteisėtą turinį.

Taip pat naudojame algoritmus duomenų modeliams nustatyti. Pavyzdžiui, „Google“ vertėjas padeda

žmonėms bendrauti skirtingomis kalbomis, aptikdamas bendruosius kalbų modelius frazėse, kurias

prašote išversti.

Anksčiau nurodytais tikslais galime sujungti renkamą informaciją paslaugose ir įrenginiuose. Pavyzdžiui,

jei žiūrite gitaristų vaizdo įrašus sistemoje „YouTube“, gali būti rodomas grojimo gitara pamokų skelbimas

svetainėje, kurioje naudojami mūsų skelbimų produktai. Atsižvelgiant į paskyros nustatymus, veikla kitose

svetainėse ir programose gali būti susieta su asmenine informacija, kad būtų galima patobulinti „Google“

paslaugas ir „Google“ teikiamas reklamas.

Jei kiti naudotojai jau turi jūsų el. pašto adresą ar kitos jus identi�kuojančios informacijos, galime jiems

rodyti viešai matomą „Google“ paskyros informaciją, pvz., vardą ir nuotrauką. Tai padeda žmonės

nustatyti, pvz., kad jūs išsiuntėte el. laišką.

Prieš naudodami informaciją bet kokiu šioje privatumo politikoje nenurodytu tikslu, prašysime jūsų

sutikimo.

JŪSŲ PRIVATUMO VALDIKLIAI

Galite rinktis, kokią informaciją renkame ir kaip ji
naudojama

Šioje skiltyje aprašomi pagrindiniai privačios informacijos tvarkymo naudojant paslaugas valdikliai. Be to,

galite apsilankyti „Privatumo patikros“ skiltyje, kurioje galima peržiūrėti ir koreguoti svarbius privatumo

nustatymus. Be šių įrankių, taip pat teikiame konkrečius privatumo nustatymus produktuose. Daugiau

sužinoti galite peržiūrėję Produktų privatumo vadovą.

Eiti į „Privatumo patikros“ skiltį
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Informacijos tvarkymas, peržiūra ir atnaujinimas

Kai esate prisijungę, visada galite peržiūrėti ir atnaujinti informaciją, apsilankę naudojamose paslaugose.

Pavyzdžiui, Nuotraukos ir Diskas skirti padėti jums tvarkyti konkrečių tipų turinį, kurį išsaugojote

sistemoje „Google“.

Be to, tam tikroje vietoje galite peržiūrėti ir valdyti „Google“ paskyroje išsaugotą informaciją. „Google“

paskyroje teikiami nurodyti elementai.

Privatumo valdikliai

Veiklos valdikliai

Nuspręskite, kokių tipų veikla turėtų būt saugoma paskyroje. Pavyzdžiui, galite įjungti

Vietovių istoriją, jei norite kasdienės kelionės į darbą ir atgal eismo numatymų, arba galite

išsaugoti „YouTube“ žiūrėjimo istoriją, kad gautumėte geresnių vaizdo įrašų pasiūlymų.

Eiti į skiltį „Veiklos valdikliai“

Reklamų nustatymai

Tvarkykite reklamų, rodomų sistemoje „Google“ ir svetainėse bei programose, kurios

bendradarbiauja su „Google“ teikdamos reklamas, nustatymus. Galite keisti savo pomėgius,

pasirinkti, ar jūsų asmens informacija naudojama aktualesnioms reklamoms teikti, ir įjungi

arba išjungti tam tikras reklamavimo paslaugas.

Eiti į skelbimų nustatymus

Apie jus

Valdykite, kokią informaciją kiti žmonės mato apie jus „Google“ paslaugose.

Eiti į skiltį „Apie jus“

Bendros rekomendacijos

Pasirinkite, ar jūsų vardas ir nuotrauka turėtų būti rodomi šalia jūsų veiklos, pvz., atsiliepimų

ir rekomendacijų, rodomų reklamose.
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Eiti į skiltį „Bendros rekomendacijos“

Informacija, kuria jūs dalijatės

Valdykite, su kuo norite bendrinti informaciją naudodami „Google+“ paskyrą.

Eiti į skiltį „Bendrinama informacija“

Informacijos peržiūros ir atnaujinimo būdai

Mano veikla

Skiltyje „Mano veikla“ galite peržiūrėti ir valdyti duomenis, kurie kuriami naudojant „Google“

paslaugas, pvz., atliktas paieškas ar apsilankymus sistemoje „Google Play“. Galite naršyti

pagal datą ir temą bei ištrinti dalį veiklos arba ją visą.

Eiti į skiltį „Mano veikla“

„Google“ informacijos suvestinė

„Google“ informacijos suvestinėje galite tvarkyti su konkrečiais produktais susietą

informaciją.

Eiti į informacijos suvestinę

Asmens informacija

Tvarkykite savo kontaktinę informaciją, pvz., vardą, el. pašto adresą ir telefono numerį.

Eiti į skiltį „Asmeninė informacija“

Kai esate neprisijungę, galite tvarkyti informaciją, susietą su jūsų naršykle ar įrenginiu, įskaitant nurodytą

informaciją.

Atsijungus atliekamos paieškos suasmeninimas Pasirinkite, ar paieškos veikla turėtų būti

naudojama aktualesniems rezultatams ir rekomendacijoms teikti.

„YouTube“ nustatymai Pristabdykite ir ištrinkite „YouTube“ paieškos istoriją ir „YouTube“ žiūrėjimo

istoriją.
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Reklamų nustatymai Tvarkykite skelbimų, rodomų sistemoje „Google“ ir svetainėse bei programose,

kurios bendradarbiauja su „Google“ teikdamos skelbimus, nustatymus.

Informacijos ekspo�avimas, pašalinimas ir ištrynimas

Galite eksportuoti turinio kopiją „Google“ paskyroje, jei norite kurti atsarginę kopiją ar naudoti ją

naudodami ne „Google“ paslaugą.

Duomenų eksportavimas

Taip pat galite pateikti turinio pašalinimo iš konkrečių „Google“ paslaugų užklausą, vadovaudamiesi

galiojančiais įstatymais.

Jei norite ištrinti informaciją, galite atlikti nurodytus veiksmus.

Ištrinti turinį iš konkrečių „Google“ paslaugų

Ieškoti konkrečių elementų, tada juos ištrinti iš paskyros, naudodami skiltį „Mano veikla“

Ištrinti konkrečius „Google“ produktus, įskaitant su šiais produktais susietą informaciją

Ištrinti visą „Google“ paskyrą

Ištrinti informaciją

Ir galiausiai, naudodami Neaktyvios paskyros tvarkytuvę, galite leisti kitiems pasiekti „Google“ paskyros

dalis, jei netikėtai nebegalėtumėte naudoti paskyros.

Informaciją, kurią „Google“ renka, kai esate prisijungę ar neprisijungę prie „Google“ paskyros, galima

valdyti kitais būdais, įskaitant nurodytus toliau.

Naršyklės nustatymai Pavyzdžiui, galite kon�gūruoti naršyklę, kad būtų nurodyta, kada „Google“

nustatė slapuką naršyklėje. Be to, galite kon�gūruoti naršyklę, kad būtų blokuojami visi slapukai iš
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konkretaus domeno ar visų domenų. Bet atminkite, kad tinkamam paslaugų veikimui užtikrinti

naudojami slapukai, pvz., kalbos nuostatoms įsiminti.

Įrenginio lygio nustatymai Įrenginyje gali būti naudojami valdikliai, norint nustatyti, kokią informaciją

renkame. Pavyzdžiui, galite keisti vietovės nustatymus „Android“ įrenginyje.

INFORMACIJOS BENDRINIMAS

Kada bendrinama informacija

Naudodami daugumą paslaugų galite bendrinti informaciją su kitais žmonėmis ir valdyti, kaip ją

bendrinate. Pavyzdžiui, galite viešai bendrinti vaizdo įrašus sistemoje „YouTube“ arba galite nustatyti, kad

jie būtų privatūs. Atminkite, kad viešai bendrinant informaciją paieškos varikliai, įskaitant „Google“

paiešką, gali pasiekti turinį.

Kai esate prisijungę ir naudojate tam tikras „Google“ paslaugas, pvz., pateikiate „YouTube“ vaizdo įrašų

komentarų ar dainos sistemoje „Google Play“ atsiliepimų, jūsų vardas ir nuotrauka rodomi šalia veiklos.

Be to, šią informaciją galime pateikti reklamose, atsižvelgdami į jūsų bendrų rekomendacijų nustatymą.

Kai „Google“ bendrina jūsų informaciją

Nebendriname jūsų asmens informacijos su įmonėmis, organizacijomis ar asmenimis, nepriklausančiais

„Google“, išskyrus toliau nurodytus atvejus.

Kai turime jūsų sutikimą

Kai turime jūsų sutikimą, dalinsimės asmenine informacija ne „Google“ sistemoje. Pvz., jei naudojate

„Google Home“ staliukui rezervuoti per užsakymo paslaugą, turime gauti jūsų leidimą, kad galėtume

perduoti jūsų vardą ar telefono numerį reikiamam restoranui. Prašysime aiškaus sutikimo perduodami bet

kokią neskelbtiną asmeninę informaciją.

Kai paskyrą valdo domeno administratorius

Jei esate mokinys ar dirbate organizacijoje, kurioje naudojamos „Google“ paslaugos (pvz., „G Suite“),

paskyrą tvarkantys domeno administratorius ir perpardavėjai gali pasiekti jūsų „Google“ paskyrą. Jie gali

atlikti šiuos veiksmus:
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Pasiekti ir išsaugoti paskyroje saugomą informaciją, pvz., el. laiškus.

Peržiūrėti paskyros statistiką, pvz., įdiegtų programų skaičių.

Pakeisti paskyros slaptažodį.

Laikinai sustabdyti arba nutraukti prieigą prie paskyros.

Gauti informacijos apie paskyrą, kad galėtų vykdyti visus taikomus įstatymus, nuostatus,

procesinius veiksmus ar įgyvendinamą vyriausybinę užklausą.

Apriboti galimybę ištrinti ar redaguoti informaciją ar privatumo nustatymus.

Kai informacija tvarkoma išorėje

Asmens informaciją teikiame savo patronuojamosioms bendrovėms ir kitoms patikimoms įmonėms ar

asmenims, kad jie apdorotų šią informaciją pagal mūsų instrukcijas ir laikydamiesi mūsų privatumo

politikos bei kitų atitinkamų kon�dencialumo ir saugos priemonių. Pavyzdžiui, pasitelkiame paslaugų

teikėjus, kad padėtų teikti klientų palaikymą.

Dėl teisinių priežasčių

Asmens informaciją bendrinsime ne sistemoje „Google“, jei sąžiningai tikėsime, kad prieiga prie

informacijos, jos naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas būtinas norint atlikti nurodytus veiksmus.

Vykdyti visus taikomus įstatymus, nuostatus, procesinius veiksmus arba įgyvendinamą vyriausybinę

užklausą. Skaidrumo ataskaitoje bendriname informaciją apie užklausų, kurias gauname iš

vyriausybių, skaičių ir tipą.

Priversti laikytis taikomų paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą.

Aptikti sukčiavimą, saugos ar technines problemas, išvengti jų ar imtis kitų veiksmų dėl jų.

Apsaugoti nuo „Google“, naudotojų ar visuomenės teisių, nuosavybės ar saugumo pažeidimo, kaip

reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus.

Galime bendrinti asmens neidenti�kuojančią informaciją viešai ir su partneriais – leidėjais, reklamuotojais,

kūrėjais ar teisių turėtojais. Pavyzdžiui, bendriname informaciją viešai, kad parodytume bendrąsias mūsų

paslaugų naudojimo tendencijas. Be to, leidžiame konkretiems partneriams rinkti naršyklės ar įrenginio

informaciją reklamavimo ir skelbimų vertinimo tikslais, naudojant slapukus ar panašias technologijas.
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Jei „Google“ dalyvaus sujungiant, įsigyjant ar parduodant išteklius, mes ir toliau užtikrinsime visos

asmens informacijos kon�dencialumą ir naudotojams, kuriems tai turės įtakos, pranešime prieš

perduodami asmens informaciją ar jai pritaikydami kitą privatumo politiką.

INFORMACIJOS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

Saugos funkcijas įtraukiame į paslaugas, siekdami
apsaugoti jūsų informaciją.

Visuose „Google“ produktuose integruotos patikimos saugos funkcijos, nuolat saugančios jūsų

informaciją. Pasitelkę įžvalgas, kurias gauname prižiūrėdami paslaugas, galime lengviau aptikti ir

automatiškai blokuoti saugos grėsmes, kad jos jūsų nepasiektų. O jei aptinkame pavojų, apie kuriuos

turėtumėte žinoti, pranešame ir padedame atlikti veiksmus, kad būtumėte geriau apsaugoti.

Labai stengiamės apsaugoti jus ir „Google“ nuo neteisėtos prieigos prie turimos informacijos, neteisėto

jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, atlikdami nurodytus veiksmus.

Naudojame šifruotę perduodamų duomenų privatumui užtikrinti.

Teikiame įvairias saugos funkcijas, pvz., saugaus naršymo, saugos patikros ir patvirtinimo dviem

veiksmais funkcijas, kad padėtume apsaugoti paskyrą.

Peržiūrime informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo būdus, įskaitant �zines saugos priemones,

kad apsaugotume nuo neteisėtos prieigos prie sistemų.

Ribojame „Google“ darbuotojų, rangovų ir tarpininkų, kuriems reikalinga asmens informacija, kad

galėtų ją apdoroti, prieigą prie šios informacijos. Visiems šią prieigą turintiems asmenims taikomi

griežti sutarties kon�dencialumo įsipareigojimai, kuriuos pažeidus gali būti taikomos drausminės

nuobaudos ar nutraukiama sutartis.

INFORMACIJOS EKSPORTAVIMAS IR TRYNIMAS

Galite bet kada ekspo�uoti informacijos kopiją ar ištrinti ją
iš „Google“ paskyros.

Galite eksportuoti turinio kopiją „Google“ paskyroje, jei norite kurti atsarginę kopiją ar naudoti ją

naudodami ne „Google“ paslaugą.
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Duomenų eksportavimas

Jei norite ištrinti informaciją, galite atlikti nurodytus veiksmus.

Ištrinti turinį iš konkrečių „Google“ paslaugų

Ieškoti konkrečių elementų, tada juos ištrinti iš paskyros, naudodami skiltį „Mano veikla“

Ištrinti konkrečius „Google“ produktus, įskaitant su šiais produktais susietą informaciją

Ištrinti visą „Google“ paskyrą

Ištrinti informaciją

Kai kuriais atvejais duomenis saugome ribotą laikotarpį, jei tai reikalinga teisėtais verslo ar teisiniais

tikslais. Galite skaityti apie „Google“ duomenų saugojimo laikotarpius, įskaitant tai, kiek laiko užtrunka

ištrinti jūsų informaciją.

Bandome užtikrinti, kad naudojant paslaugas nebūtų galima netyčia ar kenkėjiškomis priemonėmis ištrinti

informacijos. Todėl galite pastebėti delsą ištrynę informaciją, kol kopijos ištrinamos iš mūsų aktyvių ir

atsarginių sistemų.

NUOSTATŲ LAIKYMASIS IR BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTATYMŲ ORGANIZACIJOMIS

Reguliariai peržiūrime šią privatumo politiką ir įsitikiname, kad jūsų informaciją apdorojame naudodami ją

atitinkančias priemones.

Duomenų perkėlimas

Prižiūrime serverius visame pasaulyje, todėl jūsų informacija gali būti apdorota serveriuose, esančiuose ne

toje šalyje, kurioje gyvenate. Skirtingose šalyse duomenų apsaugos įstatymai skiriasi, teikiant didesnę ar

mažesnę apsaugą. Neatsižvelgdami į tai, kur apdorojama jūsų informacija, taikome vienodą apsaugą,

aprašytą šioje privatumo politikoje. Be to, laikomės tam tikrų su duomenų perkėlimu susijusių teisinių
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nuostatų, pvz., ES-JAV ir Šveicarijos-JAV privatumo apsaugos nuostatų (angl. „EU-US and Swiss-US

Privacy Shield frameworks“).

Gavę rašytinį skundą, reaguojame susisiekdami su jį pateikusiu asmeniu. Bendradarbiaujame su

atitinkamomis reguliavimo institucijomis, įskaitant vietines duomenų apsaugos institucijas, kad

išspręstume visus skundus dėl duomenų perkėlimo, jei jų nepavyksta išspręsti tiesiogiai su jumis.

Europoje taikomi reikalavimai

Jei apdorojant jūsų informaciją taikomi Europos Sąjungos (ES) duomenų apsaugos įstatymai, teikiame

šioje politikoje nurodytus valdiklius, kad galėtumėte pateikti užklausą pasiekti, atnaujinti, pašalinti ir

apriboti informacijos apdorojimą. Be to, galite neleisti apdoroti informacijos ar eksportuoti ją į kitą

paslaugą.

Už naudotojų, gyvenančių Europos ekonominėje erdvėje arba Šveicarijoje, informaciją atsakingas

duomenų valdytojas yra „Google Ireland Limited“, jei nenurodyta kitaip konkrečios paslaugos privatumo

pranešime. Kitaip tariant, „Google Ireland Limited“ yra „Google“ patronuojamoji bendrovė, atsakinga už

jūsų informacijos tvarkymą ir taikomų privatumo įstatymų laikymąsi.

Jūsų informaciją apdorojame šioje politikoje nurodytais tikslais taikydami nurodytas teisines priemones.

Kai turime jūsų sutikimą

Prašome jūsų sutikimo apdoroti informaciją konkrečiais tikslais, o jūs turite teisę bet kada atsisakyti

sutikti. Pavyzdžiui, prašome jūsų sutikimo teikti suasmenintas paslaugas, pvz., skelbimus. Taip pat

prašome jūsų sutikimo rinkti balso ir garso veiklą kalbos atpažinimo tikslais. Šiuos nustatymus galite

tvarkyti „Google“ paskyroje.

Kai siekiame teisėtų interesų

Apdorojame jūsų informaciją siekdami savo ir trečiųjų šalių teisėtų interesų, taikydami atitinkamas

saugos priemones privatumui apsaugoti. Tai reiškia, kad apdorojame jūsų informaciją:

teikdami, prižiūrėdami ir tobulindami paslaugas, kad atitiktų naudotojų poreikius;

kurdami naudotojams naudingus naujus produktus ir funkcijas;
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suprasdami, kaip žmonės naudoja mūsų paslaugas, kad užtikrintume ir padidintume paslaugų

našumą;

tinkindami paslaugas, kad galėtume teikti geresnes funkcijas naudotojams;

taikydami rinkodarą, kad informuotume naudotojus apie paslaugas;

teikdami reklamavimą, kad daug paslaugų būtų laisvai pasiekiamos naudotojams;

aptikdami, kitais būdais nustatydami apgaulę, piktnaudžiavimą, saugos ar technines problemas,

susijusias su paslaugomis, arba norėdami jų išvengti;

Apsaugome „Google“, naudotojus ar visuomenę nuo teisių, nuosavybės ar saugumo pažeidimo, kaip

reikalaujama ar leidžiama pagal įstatymus, įskaitant informacijos atskleidimą valstybinėms

institucijoms.

atlikdami tyrimą, leidžiantį tobulinti naudotojams teikiamas paslaugas ir užtikrinti didesnę naudą

visuomenei;

vykdydami įsipareigojimus partneriams, pvz., kūrėjams ir teisių turėtojams;

vykdydami teisines paraiškas, įskaitant potencialių taikomų paslaugų teikimo sąlygų pažeidimų

tyrimą.

Kai teikiame paslaugą

Apdorojame jūsų duomenis, kad galėtume teikti prašomą paslaugą pagal sutartį. Pavyzdžiui.,

apdorojame mokėjimo informaciją, kai įsigyjate papildomos „Google“ disko saugyklos vietos.

Kai laikomės teisinių įsipareigojimų

Apdorosime jūsų duomenis, vykdydami teisinius įsipareigojimus, pvz., reaguodami į procesinius veiksmus

ar įgyvendinamą vyriausybinę užklausą.

Jei turite klausimų, galite susisiekti su „Google“ ir mūsų duomenų apsaugos tarnyba. Be to, galite

susisiekti su vietine duomenų apsaugos institucija, jei turite klausimų dėl teisių pagal vietinius įstatymus.
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APIE ŠIĄ POLITIKĄ

Kada taikoma ši politika

Ši privatumo politika taikoma visoms „Google LLC “ ir jos patronuojamųjų bendrovių teikiamoms

paslaugoms, įskaitant „YouTube“, „Android“ ir paslaugas, teikiamas trečiosios šalies svetainėse, pvz.,

reklamavimo paslaugas. Ši privatumo politika netaikoma paslaugoms, kuriose taikoma atskira privatumo

politika, neįtraukta į šią privatumo politiką.

Ši privatumo politika netaikoma:

kitų įmonių ir organizacijų, kurios reklamuoja mūsų paslaugas, informacijos apdorojimo praktikos

metodams;

kitų įmonių ar asmenų teikiamoms paslaugoms, įskaitant produktus ar svetaines, galinčias apimti

„Google“ paslaugas, teikiamas jums paieškos rezultatuose ar susietas iš kitų paslaugų.

Šios politikos pakeitimai

Kartais keičiame šią privatumo politiką. Neapribosime jūsų teisių pagal šią privatumo politiką be aiškaus

jūsų sutikimo. Visada nurodome datą, kada buvo paskelbti pastarieji pakeitimai, ir leidžiame pasiekti

suarchyvuotas versijas, kad galėtumėte peržiūrėti. Jei pakeitimai labai svarbūs, pateikiame aiškesnį

pranešimą (įskaitant el. paštu siunčiamą pranešimą apie privatumo politikos pakeitimus, jei naudojamos

tam tikros paslaugos).

SUSIJUSI PRIVATUMO PRAKTIKA

Konkrečios „Google“ paslaugos

Nurodytuose privatumo pranešimuose teikiama papildomos informacijos apie tam tikras „Google“

paslaugas:

„Chrome“ ir operacinę sistemą „Chrome“;

„Google Play“ knygos

Payments
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Fiber

Google Fi

„G Suite for Education“;

„YouTube“ vaikams

Jaunesnių nei 13 metų (arba atitinkamo amžiaus pagal jūsų šalies įstatymus) vaikų „Google“

paskyros, valdomos naudojant „Family Link“

Kiti naudingi šaltiniai

Toliau nurodytomis nuorodomis pateikiama naudingų šaltinių, kad galėtumėte sužinoti daugiau apie

praktikos metodus ir privatumo nustatymus.

Jūsų „Google“ paskyroje pateikiama daug nustatymų, kuriuos galite naudoti paskyrai tvarkyti.

„Privatumo patikros“ skiltyje pateikiami pagrindiniai „Google“ paskyros privatumo nustatymai.

„Google“ saugos centre galite sužinoti daugiau apie įdiegtą saugą, privatumo valdiklius ir įrankius,

kurie gali padėti nustatyti pagrindines šeimos grupės taisykles internete.

Skiltyje „Privatumas ir sąlygos“ teikiama daugiau informacijos apie šią privatumo politiką ir paslaugų

teikimo sąlygas.

Skiltyje „Technologijos“ pateikiama daugiau informacijos apie:

Kaip „Google“ naudoja slapukus

reklamavimo technologijas;

tai, kaip „Google“ naudoja šablonų atpažinimą, pvz., veidams atpažinti nuotraukose.

Kaip „Google“ naudoja informaciją iš svetainių ar programų, kuriose naudojamos mūsų

paslaugos

naudingiausi skelbimai

https://fiber.google.com/legal/privacy.html
https://fi.google.com/about/tos/#project-fi-privacy-notice
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://kids.youtube.com/privacynotice
https://families.google.com/familylink/privacy/child-policy/
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp
https://www.google.com/intl/lt/safetycenter/
https://policies.google.com/
https://policies.google.com/technologies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/technologies/pattern-recognition
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Pavyzdžiui, jei „YouTube“ žiūrite vaizdo įrašus apie maisto gaminimą, jums naršant žiniatinklį gali būti

rodoma daugiau su maisto gaminimu susijusių skelbimų. Be to, galime naudoti jūsų IP adresą jūsų

apytikslei vietai nustatyti, kad galėtume teikti netoliese picas pristatančių įmonių skelbimus, jei ieškote

pagal „pica“. Sužinokite daugiau apie „Google“ skelbimus ir kodėl gali būti rodomi konkretūs skelbimai.

jums svarbiausi žmonės internete

Pavyzdžiui, kai įvedate adresą kuriamo el. laiško lauke „To“, „Cc“ ar „Bcc“, „Google“ siūlo adresus žmonių,

su kuriais dažniausiai bendraujate.

telefono numeris

Jei pridedate telefono numerį prie paskyros, jis gali būti naudojamas skirtingais tikslais „Google“

paslaugose, atsižvelgiant į jūsų nustatymus. Pavyzdžiui, telefono numeris gali būti naudojamas norint

padėti jums pasiekti paskyrą pamiršus slaptažodį, padėti žmonėms rasti jus ir susisiekti su jumis bei

rodyti jums aktualesnes reklamas. Sužinokite daugiau

mokėjimo informacija

Pavyzdžiui, jei pridedate kredito kortelę ar kitą mokėjimo metodą prie savo „Google“ paskyros, galite jį

naudoti pirkdami mūsų paslaugose, tokius dalykus kaip, programas „Play“ parduotuvėje. Mes taip pat

galime prašyti kitos informacijos, tokios kaip įmonės PVM mokėtojo kodo, kad galėtume apdoroti

mokėjimą. Taip pat kai kuriais atvejais gali reikėti patvirtinti jūsų tapatybę ir galime prašyti informacijos,

kad tai atliktume.

Be to, galime naudoti mokėjimo informaciją, kad patvirtintume, jog atitinkate amžiaus reikalavimus, jei,

pavyzdžiui, įvedate netinkamą gimimo datą, nurodydami, kad nesate tinkamo amžiaus „Google“ paskyrai

turėti. Sužinokite daugiau

įrenginiai

Pavyzdžiui, galime naudoti informaciją iš jūsų įrenginių, kad nustatytume, kurį įrenginį norite naudoti iš

„Google Play“ įsigytai programai įdiegti ar �lmui žiūrėti. Mes taip pat galime naudoti šią informaciją jūsų

paskyrai apsaugoti.

https://support.google.com/accounts?p=privpol_whyad
https://support.google.com/accounts?p=privpol_whyad
https://contacts.google.com/
https://support.google.com/accounts?p=privpol_phone&hl=lt
https://support.google.com/accounts?p=privpol_agereq&hl=lt


„Android“ įrenginys su „Google“ programomis

„Android“ įrenginiai su „Google“ programomis apima „Google“ ar mūsų partnerių parduodamus įrenginius

bei telefonus, fotoaparatus, transporto priemones, nešiojamuosius įrenginius ir televizorius. Šiuose

įrenginiuose naudojamos „Google Play“ paslaugos ir kitos iš anksto įdiegtos programos, apimančios

tokias paslaugas kaip „Gmail“, Žemėlapiai, telefono fotoaparatas ir telefono numerio rinkiklis, teksto į

kalbą konvertavimas, klaviatūros įvestis ir saugos funkcijos.

peržiūras ir sąveikas su turiniu ir skelbimais;

Pavyzdžiui, renkame informaciją apie peržiūras ir sąveikas su reklamomis, kad galėtume teikti sukauptas

ataskaitas reklamuotojams, tokias kaip nurodydami, ar teikėme skelbimą puslapyje ir ar skelbimą galėjo

peržiūrėti žiūrintysis. Taip pat galime įvertinti kitas sąveikas, pavyzdžiui, kaip perkeliate pelės žymeklį

skelbime arba ar atliekate veiksmus puslapyje, kuriame rodomas skelbimas.

su „Google“ paskyra sinchronizuojama informacija

Jūsų „Chrome“ naršymo istorija išsaugoma paskyroje, tik jei įgalinote „Chrome“ sinchronizavimą su

„Google“ paskyra. Sužinokite daugiau

skambinimo ir skambučių priėmimo arba pranešimų siuntimo ir gavimo
paslaugos

Tokių paslaugų pavyzdžiai:

„Google Hangout“ – vietiniams ir tarptautiniams skambučiams

„Google Voice“ – skambinti, teksto pranešimams siųsti ir balso pašto pranešimams tvarkyti

„Google Fi“ – telefono planui

įrenginio jutiklių duomenis;

Jūsų įrenginyje yra jutiklių, kuriuos galima naudoti norint geriau nustatyti jūsų vietovę ir judėjimą.

Pavyzdžiui, akcelerometras gali būti naudojamas, siekiant nustatyti jūsų greitį, o giroskopas, siekiant

sužinoti kelionės kryptį.

https://support.google.com/chrome?p=privpol_chrsync


informacija apie tai, kas yra netoli jūsų įrenginio

Jei naudojate „Google“ vietovės paslaugas sistemoje „Android“, galime padidinti programų, veikiančių

pagal jūsų vietovę, pvz., „Google“ žemėlapių, našumą. Jei naudojate „Google“ vietovės paslaugas,

įrenginys siunčia informaciją „Google“ apie vietovę, jutiklius (pvz., akcelerometrą) ir netoliese esančius

mobiliojo ryšio bei „Wi-Fi“ prieigos taškus (pvz., MAC adresą ir signalo stiprumą). Visa tai padeda

nustatyti jūsų vietovę. Naudodami įrenginio nustatymus galite įgalinti „Google“ vietovės paslaugas.

Sužinokite daugiau

viešai pasiekiami šaltiniai

Pavyzdžiui., galime rinkti informaciją, kuri viešai pasiekiama prisijungus ar iš kitų viešų šaltinių, kad

padėtume išmokyti „Google“ kalbų modelius ir kurti funkcijas, pvz., „Google“ vertėją.

apsauga nuo piktnaudžiavimo

Pvz., informacija apie saugos grėsmes gali būti naudinga pranešant jums apie, mūsų manymu, galimą

jūsų paskyros pažeidimą (tada galime padėti jums imtis veiksmų paskyrai apsaugoti).

reklamavimo ir tyrimų paslaugos reklamuotojų vardu

Pavyzdžiui, reklamuotojai gali įkelti duomenis iš lojalumo kortelių programų, kad geriau suprastų skelbimų

kampanijų našumą. Reklamuotojams teikiame tik tokias sukauptas ataskaitas, kuriose neatskleidžiama

informacija apie atskirus žmones.

paslaugų teikimas

Pavyzdžiai, kaip naudojame jūsų informaciją paslaugoms teikti:

Naudojame jūsų įrenginiui priskirtą IP adresą duomenims, dėl kurių pateikėte užklausą, siųsti, pvz.,

įkeldami „YouTube“ vaizdo įrašą.

Naudojame unikalius identi�katorius, kurie saugomi slapukuose jūsų įrenginyje, kad lengviau

nustatytume asmens, kuriam turėtų būti suteikta prieiga prie jūsų „Google“ paskyros, tapatybę.

https://support.google.com/accounts?p=privpol_androidloc&hl=lt


Nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuos įkeliate į „Google“ nuotraukas, naudojami norint padėti jums

kurti albumus, animacijas ir kitus kūrinius, kuriuos galite bendrinti. Sužinokite daugiau

Gautas skrydžio patvirtinimo el. laiškas gali būti naudojamas „užsiregistravimo“ mygtukui, kuris

rodomas sistemoje „Gmail“, sukurti.

Kai perkate iš mūsų paslaugas ar �zines prekes, galite pateikti mums tokią informaciją kaip

pristatymo adresas arba pristatymo instrukcijos. Naudojame šią informaciją užsakymams tvarkyti,

įvykdyti ir pristatyti, taip pat pagalbai dėl jūsų įsigyto produkto ar paslaugos teikti.

užtikrinimas, kad paslaugos veikia, kaip numatyta

Pavyzdžiui, nuolat stebime savo sistemas ieškodami problemų. O radę konkrečios funkcijos trikčių, galime

greičiau viską sutvarkyti, peržiūrėję veiklos prieš iškylant problemai informaciją.

patobulinimai

Pavyzdžiui, naudojame slapukus žmonių sąveikai su paslaugomis analizuoti. Ši analizė gali būti naudinga

kuriant geresnius produktus. Pavyzdžiui, remdamiesi ja galime nustatyti, kad žmonės užtruko per ilgai, kol

atliko konkrečią užduotį, arba apskritai buvo sudėtinga atlikti veiksmus. Tada galime pakeisti šios

funkcijos dizainą ir patobulinti visiems skirtą produktą.

tinkinti paieškos rezultatai

Pavyzdžiui, kai esate prisijungę prie „Google“ paslaugos ir esate įgalinę žiniatinklio ir programų veiklos

valdiklį, galite gauti labiau susijusius paieškos rezultatus, pagrįstus jūsų ankstesnėmis paieškomis ir

veikla iš „Google“ paslaugų. Čia galite sužinoti daugiau. Be to, galite gauti tinkintų paieškos rezultatų, net

kai esate atsijungę. Jei nenorite, kad paieška būtų taip tinkinama, galite ieškoti ir naršyti privačiai arba

išjungti atsijungus atliekamos paieškos suasmeninimą.

suasmeninti skelbimai

Taip pat gali būti rodomi suasmenintos reklamos pagal reklamuotojo pateiktą informaciją. Pavyzdžiui, jei

pirkote reklamuotojo svetainėje, ši apsilankymo informacija gali būti naudojama reklamoms rodyti.

Sužinokite daugiau

https://support.google.com/photos?p=privpol_manage
https://support.google.com/websearch?p=privpol_searchactivity
https://support.google.com/websearch?p=privpol_incognito
https://www.google.com/history/optout
https://support.google.com/accounts?p=privpol_whyad&hl=lt


jautraus turinio kategorijos

Rodydami jums suasmenintas reklamas, naudojame temas, kurios, mūsų manymu, jums gali būti įdomios

pagal jūsų veiklą. Pavyzdžiui, gali būti rodomos reklamos tokiomis temomis kaip valgių gaminimas ir

receptai ar kelionės lėktuvu. Nenaudojame temų ir nerodome suasmenintų skelbimų pagal jautraus turinio

kategorijas, pavyzdžiui, rasę, religiją, seksualinę orientaciją ar sveikatos būklę. To paties reikalaujame ir iš

reklamuotojų, naudojančių mūsų paslaugas.

galima susieti informaciją

Sistemoje „Google Analytics“ naudojami pirmosios šalies slapukai. Tai reiškia, kad slapukus nustato

„Google Analytics“ klientas. Naudojant mūsų sistemas, duomenis, sugeneruotus per sistemą „Google

Analytics“, „Google Analytics“ klientas arba „Google“ gali susieti su trečiosios šalies slapukais, kurie susiję

su apsilankymais kitose svetainėse. Pavyzdžiui, reklamuotojas gali naudoti savo „Google Analytics“

duomenis, kad kurtų labiau aktualias reklamas arba toliau analizuotų savo srautą. Sužinokite daugiau

sauga ir patikimumas

Keletas pavyzdžių, kaip naudojame jūsų informaciją paslaugų saugai ir patikimumui užtikrinti:

Renkame ir analizuojame IP adresus ir slapukų duomenis, kad apsaugotume nuo automatinio

piktnaudžiavimo. Šis piktnaudžiavimas gali būti įvairų formų, pavyzdžiui, šlamšto siuntimas „Gmail“

naudotojams, pinigų vogimas iš reklamuotojų apgaulingai spustelėjant skelbimus arba turinio

blokavimas paleidžiant paskirstytąją paslaugos perkrovos (angl. „Distributed Denial of Service“,

DDoS) ataką.

Pastarosios paskyros veiklos funkcija sistemoje „Gmail“ gali būti naudinga nustatant, ar kas nors

pasiekė jūsų el. paštą jums nežinant ir kada tai įvyko. Naudojant šią funkciją pateikiama informacijos

apie naujausią veiklą sistemoje „Gmail“, pvz., IP adresai, iš kurių pasiektas paštas, susijusi vietovė bei

prieigos data ir laikas. Sužinokite daugiau

piktnaudžiavimo aptikimas

Kai sistemose aptinkame šlamšto, kenkėjiškų programų, neteisėto turinio ir kitų formų piktnaudžiavimo,

pažeidžiančio mūsų politiką, galime išjungti paskyrą arba imtis atitinkamų veiksmų. Tam tikromis

aplinkybėmis taip pat galime pranešti apie piktnaudžiavimą atitinkamoms institucijoms.

https://support.google.com/adwordspolicy?p=privpol_p13nad
https://support.google.com/analytics?p=privpol_data&hl=lt
https://support.google.com/mail?p=privpol_signinactivity&hl=lt


renkamos informacijos sujungimas

Keletas pavyzdžių, kaip sujungiame renkamą informaciją:

Kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros ir ieškote „Google“, gali būti rodomi paieškos rezultatai iš

viešojo žiniatinklio kartu su atitinkama informacija iš jūsų turinio kituose „Google“ produktuose, pvz.,

„Gmail“ ar „Google“ kalendoriuje. Tai gali apimti, pvz., būsimų skrydžių būseną, restorano ir viešbučių

rezervavimą ar nuotraukas. Sužinokite daugiau

Jei „Gmail“ bendravote su asmeniu ir norite pridėti jį prie „Google“ dokumentų ar net „Google“

kalendoriuje, „Google“ palengvina šią užduotį automatiškai nurodydama asmens el. pašto adresą,

jums pradedant vesti jo vardą. Naudodami šią funkciją galite lengviau bendrinti informaciją su

pažįstamais žmonėmis. Sužinokite daugiau

Naudojant „Google“ programą gali būti naudojami duomenys, kuriuos išsaugojote kituose „Google“

produktuose, norint rodyti jums suasmenintą turinį, atsižvelgiant į jūsų nustatymus. Pavyzdžiui, jei

žiniatinklio ir programų veikloje esate išsaugoję paieškų, „Google“ programoje jums gali būti rodomi

naujienų straipsniai ir kita informacija apie jūsų pomėgius, pavyzdžiui, sporto rezultatai, atsižvelgiant

į jūsų veiklą. Sužinokite daugiau

Susieję „Google“ paskyrą su „Google Home“ galite tvarkyti informaciją ir atlikti užduotis pasitelkę

„Google“ padėjėją. Pavyzdžiui, galite pridėti įvykių prie „Google“ kalendoriaus ar sudaryti dienos

tvarkaraštį, klausti apie būsimo skrydžio būsenos atnaujinimą ar siųsti informaciją, pvz., važiavimo

nuorodas, į telefoną. Sužinokite daugiau

veikla kitose svetainėse ir programose

Ši veikla gali būti sugeneruota jums naudojant „Google“ paslaugas, pvz., sinchronizuojant paskyrą su

„Chrome“ ar lankantis svetainėse ir programose, kurios bendradarbiauja su „Google“. Daug svetainių ir

programų bendradarbiauja su „Google“, kad patobulintų savo turinį ir paslaugas. Pavyzdžiui, svetainė gali

naudoti mūsų reklamos paslaugas (pavyzdžiui, „AdSense“) arba analizės įrankius (pavyzdžiui, „Google

Analytics“) arba ji gali įdėti kitą turinį (pavyzdžiui, vaizdo įrašus iš „YouTube“). Naudojant šias paslaugas

gali būti bendrinama informacija apie jūsų veiklą su „Google“ ir, atsižvelgiant į paskyros nustatymus bei

naudojamus produktus (pavyzdžiui, kai partneris naudoja „Google Analytics“ su reklamavimo

paslaugomis), šie duomenis gali būti susieti su asmens informacija.

Sužinokite daugiau, kaip „Google“ naudoja duomenis, kai naudojate mūsų partnerių svetaines arba

programas.

https://support.google.com/websearch?p=privpol_privresults&hl=lt
https://support.google.com/accounts?p=autocontacts&hl=lt
https://support.google.com/websearch?p=privpol_feed&hl=lt
https://support.google.com/googlehome?p=privpol_actions&hl=lt
https://myaccount.google.com/
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


bendradarbiavimas su „Google“

Yra daugiau nei 2 mln. ne „Google“ svetainių ir programų, kurios bendradarbiauja su „Google“ rodydamos

skelbimus. Sužinokite daugiau

konkrečios „Google“ paslaugos

Pavyzdžiui, galite ištrinti tinklaraštį iš „Blogger“ ar jums priklausančią „Google“ svetainę iš „Google“

svetainių. Taip pat galite ištrinti pateiktus programų, žaidimų ir kito turinio „Play“ parduotuvėje

atsiliepimus.

tinkamas veikimas naudojant slapukus

Pavyzdžiui, naudojame slapuką vadinamą „lbcs“, kurį taikant galima atidaryti daug „Google“ dokumentų

vienoje naršyklėje. Užblokavus šį slapuką „Google“ dokumentai neveiktų, kaip numatyta. Sužinokite

daugiau

procesiniai veiksmai arba įgyvendinama vyriausybinė užklausa

Kaip ir kitos technologijų ir ryšių įmonės „Google“ reguliariai gauna naudotojų duomenų atskleidimo

užklausų iš vyriausybių ir teismų visame pasaulyje. Vykdydami šias teisines užklausas visada stengiamės

užtikrinti jūsų „Google“ saugomų duomenų privatumą ir saugumą. Teisinės komandos nariai peržiūri

kiekvieną užklausą, neatsižvelgdami į jos tipą, ir dažnai jas atmetame, kai užklausa pernelyg plačios

apimties ar nesilaikoma tinkamo proceso. Sužinokite daugiau Skaidrumo ataskaitoje.

tendencijų rodymas

Kai daug žmonių pradeda ko nors ieškoti, tai gali suteikti naudingos informacijos apie konkrečias

tendencijas tuo metu. „Google“ tendencijų programoje atrenkamos „Google“ žiniatinklio paieškos, siekiant

įvertinti paieškų populiarumą tam tikru laikotarpiu, ir šie sukaupti rezultatai bendrinami viešai. Sužinokite

daugiau

konkretūs pa�neriai

https://support.google.com/accounts?p=privpol_controlads&hl=lt
https://support.google.com/blogger?p=privpol_blog
https://support.google.com/sites?p=privpol_delete
https://support.google.com/googleplay?p=privpol_review
https://policies.google.com/technologies/types
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview
https://support.google.com/trends?p=privpol_about


Pavyzdžiui, leidžiame „YouTube“ kūrėjams ir reklamuotojams bendradarbiauti su vertinimo įmonėmis, kad

sužinotų apie „YouTube“ vaizdo įrašų ar skelbimų auditoriją naudodami slapukus ar panašias

technologijas. Kitas pavyzdys yra prekybininkai apsipirkimo puslapiuose, kurie naudoja slapukus

siekdami suprasti, kiek skirtingų žmonių peržiūri jų produktų sąrašus. Sužinokite daugiau apie šiuos

partnerius ir kaip jie naudoja informaciją.

serveriai visame pasaulyje

Pavyzdžiui, valdome duomenų centrus, esančius visame pasaulyje, kad produktai būtų nuolat pasiekiami

naudotojams.

trečiosios šalys

Pavyzdžiui, apdorojame jūsų informaciją, kad teisių turėtojams pateiktume naudojimo ataskaitas apie jų

turinio naudojimą paslaugose. Taip pat galime apdoroti jūsų informaciją, jei žmonės ieško pagal jūsų

vardą, ir pateikiame svetainių, kuriose yra viešai pasiekiamos informacijos apie jus, paieškos rezultatus.

atitinkama apsauga

Pavyzdžiui, galime anonimizuoti duomenis arba šifruoti juos, kad užtikrintume, jog jų nebūtų galima

susieti su kita informacija apie jus. Sužinokite daugiau

užtikrinimas ir tobulinimas

Pavyzdžiui, analizuojame, kaip žmonės sąveikauja su skelbimais, kad padidintume skelbimų našumą.

Paslaugų tinkinimas

Pavyzdžiui, galime pateikti papuoštą „Google“ logotipą pagrindiniame Paieškos puslapyje, norėdami

paminėti jūsų šalyje reikšmingą įvykį.

Filialai

https://policies.google.com/privacy/google-partners
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations
https://policies.google.com/technologies/anonymization


Patronuojamoji bendrovė – tai subjektas, priklausantis „Google“ įmonių grupei, įskaitant nurodytas

paslaugas klientams ES teikiančias įmones: „Google Ireland Limited“, „Google Commerce Ltd“, „Google

Payment Corp“ ir „Google Dialer Inc.“ Sužinokite daugiau apie verslo paslaugas ES teikiančias įmones.

Algoritmas

Procesas arba taisyklių rinkinys, taikomas kompiuteriui vykdant problemų sprendimo operacijas.

Programos duomenų talpykla

Programos duomenų talpykla yra duomenų saugykla įrenginyje. Ji gali, pvz., įgalinti žiniatinklio programą

veikti be interneto ryšio ir pagerinti programos našumą, kad turinys būtų sparčiau įkeliamas.

Naršyklės žiniatinklio saugykla

Kai naudojama naršyklės žiniatinklio saugykla, svetainės gali įrenginio naršyklėje saugoti duomenis. Kai

naudojama vietinės saugyklos režimu, duomenys gali būti saugomi sesijose. Tada duomenis galima

pasiekti, net kai naršyklė uždaroma ir vėl atidaroma. Technologija, palengvinanti žiniatinklio saugyklos

naudojimą, yra HTML5.

Slapukai ir panašios technologijos

Slapukas – tai mažas failas su simbolių eilute, kuris išsiunčiamas į kompiuterį, kai apsilankote svetainėje.

Kai dar kartą lankysitės svetainėje, slapukas leis jai atpažinti jūsų naršyklę. Slapukuose gali būti

saugomos naudotojo nuostatos ir kita informacija. Galite sukon�gūruoti naršyklę atsisakyti visų slapukų

arba nurodyti, kai siunčiamas slapukas. Tačiau kai kurios svetainių funkcijos ar paslaugos be slapukų gali

netinkamai veikti. Sužinokite daugiau, kaip „Google“ naudoja slapukus ir kaip „Google“ naudoja duomenis,

įskaitant slapukus, kai naudojate partnerių svetaines ar programas.

Įrenginys

Įrenginys yra kompiuteris, kuris gali būti naudojamas norint pasiekti „Google“ paslaugas. Pvz., staliniai,

planšetiniai kompiuteriai, išmanieji garsiakalbiai ir išmanieji telefonai laikomi įrenginiais.

https://privacy.google.com/businesses/affiliates
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/partner-sites


Asmens neidenti�kuojanti informacija

Tai informacija, kuri įrašoma apie naudotojus taip, kad daugiau neatitiktų ar nenurodytų asmens

identi�kavimo naudotojo informacijos.

IP adresas

Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas numeris, kuris žinomas kaip interneto

protokolo (IP) adresas. Šie numeriai paprastai priskiriami pagal geogra�nes sritis. IP adresas gali būti

dažnai naudojamas vietovei, iš kurios kompiuteris prijungiamas prie interneto, identi�kuoti.

Taško žyma

Taško žyma – tai technologija, esanti svetainėje ar el. pašto turinyje. Ji padeda stebėti tam tikrą veiklą,

pvz., svetainės peržiūras ar kada atidaromas el. laiškas. Taškų žymos dažnai naudojamos su slapukais.

Asmeninė informacija

Tai yra informacija, kurią mums pateikiate ir kuri jus asmeniškai identi�kuoja, pvz., vardas, pavardė, el.

pašto adresas, atsiskaitymo informacija ar kiti duomenys, kuriuos naudodama įprastus metodus

„Google“ gali susieti su tokia informacija, pvz., su „Google“ paskyra susieta informacija.

Slapta asmeninė informacija

Tai tam tikra asmeninės informacijos kategorija, susijusi su tokiomis temomis kaip kon�dencialūs

medicininiai faktai, rasė ar etninė kilmė, politiniai ar religiniai įsitikinimai arba seksualumas.

Serverio žurnalai

Kaip ir daugelis svetainių, mūsų serveriai automatiškai įrašo puslapio užklausas, pateikiamas, kai

apsilankote svetainėse. Į šiuos „serverio žurnalus“ paprastai įtraukiamos žiniatinklio užklausos, interneto

protokolo adresas, naršyklės tipas, kalba, pateiktos užklausos data ir laikas ir vienas ar daugiau slapukų,

kurie gali unikaliai identi�kuoti naršyklę.



Įprastas paieškos pagal užklausą „automobiliai“ žurnalo įrašas atrodo taip:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - 

http://www.google.com/search?q=cars - 

Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 

740674ce2123e969

123.45.67.89 – interneto protokolo adresas, kuris priskiriamas naudotojui pagal naudotojo IPT;

atsižvelgiant į naudotojo paslaugas, kiekvieną kartą prie interneto prisijungusiam naudotojui

paslaugos teikėjas gali priskirti skirtingą adresą.

25/Mar/2003 10:15:32 – užklausos data ir laikas.

http://www.google.com/search?q=cars – pageidaujamas URL, įskaitant paieškos užklausą.

Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 – naudojama naršyklė ir operacinė sistema.

740674ce2123a969 – unikaliojo slapuko ID, priskirtas atitinkamam kompiuteriui, kurį naudojant

buvo lankomasi „Google“ pirmą kartą. (Naudotojai gali ištrinti slapukus. Jei naudotojas ištrynė

slapuką iš kompiuterio tada, kai pastarąjį kartą lankėsi „Google“, kitą kartą naudotojui lankantis

„Google“, naudojant šį įrenginį, įrenginiui priskiriamas unikaliojo slapuko ID).

Unikalūs identi�katoriai

Unikalus identi�katorius – tai simbolių eilutė, kurią galima naudoti norint unikaliai identi�kuoti naršyklę,

programą ar įrenginį. Skirtingi įrenginio identi�katoriai skiriasi savo galiojimo laiku, tuo, ar juos naudotojai

gali iš naujo nustatyti bei kaip juos gali pasiekti.

Unikalius identi�katorius galima naudoti įvairiais tikslais, įskaitant saugą ir apgaulės aptikimą, paslaugų,

pvz., el. pašto gautųjų, sinchronizavimą, nuostatų įsiminimą ir suasmeninto reklamavimo teikimą. Pvz.,

slapukuose saugomi unikalūs identi�katoriai padeda svetainėms pageidaujama kalba teikti turinį

naršyklėje. Galite sukon�gūruoti naršyklę atsisakyti visų slapukų arba nurodyti, kai siunčiamas slapukas.

Sužinokite daugiau, kaip „Google“ naudoja slapukus.

Kitose platformose unikalūs identi�katoriai naudojami ne tik naršyklėse, bet ir norint atpažinti konkretų

įrenginį ar programą tame įrenginyje. Pvz., unikalus identi�katorius (pvz., reklamavimo ID) naudojamas

atitinkamam reklamavimui teikti „Android“ įrenginiuose ir jį galima tvarkyti įrenginio nustatymuose. Be to,

gamintojas gali įtraukti unikalų identi�katorių (kartais jis vadinamas visuotinai unikaliu ID arba UUID),

pvz., mobiliojo telefono IMEI numerį, į įrenginį. Pvz., įrenginio unikalų identi�katorių galima naudoti norint

tinkinti jūsų įrenginyje teikiamas paslaugas ar su paslaugomis susijusioms įrenginio problemoms

analizuoti.
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