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Szolgáltatásainkat több, különféle módon használhatja – információk keresésére és megosztására, a másokkal való
kommunikációra vagy új tartalom létrehozására. Azáltal, hogy Ön információkat oszt meg velünk, például egy Google Fiók
létrehozásakor, mi még hatékonyabbá tudjuk tenni szolgáltatásainkat, ezáltal Önnek még pontosabb keresési eredményeket
és hirdetéseket tudunk bemutatni, fel tudjuk gyorsítani és meg tudjuk könnyíteni a másokkal való kapcsolatfelvételét és a
másokkal történő megosztását. Tekintettel arra, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat, szeretnénk, ha tisztában lenne azzal,
hogyan használjuk fel az információkat, illetve azzal, hogy miként védheti meg személyes adatait.

Adatvédelmi irányelveink ismertetik:

Milyen információt gyűjtünk, és miért gyűjtjük az információkat.
Hogyan használjuk fel az ilyen információkat.
Az általunk felkínált lehetőségeket, ideértve az információkhoz való hozzáférést, illetve az információk frissítésének
módjait.

Igyekeztünk az ismertetést a lehető legegyszerűbben megfogalmazni, de ha Ön nem ismeri az olyan kifejezéseket, mint a
cookie, az IP-cím, a pixel-tagek és a böngésző, akkor javasoljuk, hogy először ezekkel a fontos kifejezésekkel ismerkedjen meg.
Személyes adatainak védelme fontos a Google számára, így függetlenül attól, hogy Ön új vagy régi Google-felhasználó, kérjük,
szánjon időt az általunk alkalmazott gyakorlat megismerésére, és vegye fel velünk a kapcsolatot, ha valamilyen kérdése
merülne fel.

A Google által gyűjtött adatok

Az adatokat azért gyűjtjük, hogy jobb minőségű szolgáltatásokat nyújthassunk valamennyi felhasználónknak – kezdve az
alapvető dolgokkal, például azzal, hogy milyen nyelven beszélhet, a bonyolultabb kérdésekig, például hogy Ön melyik
hirdetéseket találhatja leginkább hasznosnak, hogy kik azok, akik a legfontosabbak az Ön számára az online felületen,
vagy hogy milyen YouTube-videók tetszhetnek Önnek.

A következő módokon gyűjtünk adatokat:

Az Ön által megadott adatok. Például több szolgáltatásunk igénybevételéhez is szüksége van Google-fiókra. Amikor
Ön regisztrál, személyes adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának vagy hitelkártyaszámának)
megadását kérjük, amelyet fiókjában tárolunk. Ha az általunk kínált megosztási funkciók minden előnyét ki szeretné
használni, akkor a nyilvánosság számára is látható, Google-profil létrehozását kérhetjük Öntől, amely nevét és fényképét
is tartalmazhatja.

Milyen adatokat gyűjtünk, amikor Ön a szolgáltatásainkat használja? Adatokat gyűjtünk arra vonatkozóan, hogy
Ön milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és, hogy azokat hogyan használja, például amikor megnéz egy videót a
YouTube-on, felkeres egy, a hirdetési szolgáltatásainkat használó weboldalt, vagy amikor megtekinti és rákattint
hirdetéseinkre és az általunk szolgáltatott tartalomra. Az ilyen adatok a következőket tartalmazzák:

Eszközadatok

Eszközspecifikus adatokat gyűjtünk (így például az Ön hardvermodelljére, az operációs rendszerének
verziójára, az egyedi eszközazonosítókra és a mobilhálózati információkra vonatkozóan, ideértve a
telefonszámot is). Eszközazonosítóit vagy telefonszámát a Google összekapcsolhatja az Ön Google-fiókjával.

Naplóadatok

Szolgáltatásaink igénybevételekor, illetve a Google által szolgáltatott tartalom megtekintésekor automatikusan
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szervernaplókban gyűjtjük és tároljuk bizonyos adatait. Az ilyen adatok között a következők szerepelnek:

a szolgáltatásaink igénybevételének módjára vonatkozó adatok, például a keresési lekérdezések.
a telefonszolgáltatással kapcsolatos naplóadatok, például az Ön telefonszáma, a hívó fél telefonszáma,
az átirányítási telefonszámok, a hívások időpontja és dátuma, a hívások időtartama, az SMS üzenetek
útválasztási információi és a hívások típusai.
IP-cím
az eszköz eseményadatai, például az összeomlások, rendszertevékenységek, hardverbeállítások, a
böngésző típusa és nyelve, a lekérés dátuma és időpontja és a hivatkozó URL.
az Ön böngészőjének vagy Google Fiókjának egyedi azonosítására alkalmas cookie-k.

Helyinformáció

Amikor Google-szolgáltatásokat használ, az aktuális tartózkodási helyére vonatkozó adatokat gyűjthetünk,
és azokat feldolgozhatjuk. A tartózkodási hely meghatározására különféle technológiai megoldásokat
használunk, például IP-címet, GPS-jeleket, illetve más érzékelőket, amelyek információkat szolgáltathatnak a
Google-nak a közeli eszközökről, Wi-Fi hozzáférési pontokról és átjátszótornyokról.

Egyedi alkalmazásszámok

Bizonyos szolgáltatások egyedi alkalmazásszámmal rendelkeznek. Ezt a telepített alkalmazással kapcsolatos
számot és adatot (például az operációs rendszer típusát és az alkalmazás verziószámát) a rendszer akkor küldi
el a Google részére, amikor Ön a szolgáltatást telepíti vagy eltávolítja, illetve amikor a szolgáltatás időnként –
például az automatikus frissítések alkalmával – kapcsolatba lép szervereinkkel.

Helyben tárolt adatok

Az adatokat (például a személyes adatokat) helyileg is gyűjthetjük és tárolhatjuk az eszközén mechanizmusok
segítségével, mint böngészők internetes tárterületén (ideértve a HTML 5-öt) és az alkalmazásadatok
gyorsítótárain.

Cookie-k és hasonló technológiák

Partnereinkkel együtt különféle technológiai megoldásokat alkalmazunk az adatok gyűjtésére és tárolására,
amikor Ön a Google szolgáltatásait használja, és ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat
használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. Ezeket a technológiai megoldásokat továbbá
adatok gyűjtésére és tárolására használjuk olyankor, amikor olyan szolgáltatásokat használ, amelyeket
partnereink számára kínálunk, így például hirdetési szolgáltatásokat vagy a más webhelyeken esetlegesen
megjelenő Google-funkciókat. Google Analytics termékünk a webhelyeikre és alkalmazásaikhoz irányuló
forgalom elemzésében nyújt segítséget a vállalkozásoknak és a webhelyek tulajdonosainak. Ha hirdetési
szolgáltatásainkkal, így például a DoubleClick cookie-t alkalmazó hirdetési szolgáltatásokkal összehangolva
használják e termékünket, akkor a Google Analytics-adatokat – Google-technológiát használva – a Google
Analytics-ügyfél vagy a Google összekapcsolja a különféle webhelyeken tett látogatásokkal kapcsolatos
adatokkal.

Azokat az adatokat, amelyeket akkor gyűjtünk, amikor Ön be van jelentkezve a Google rendszerébe – a partnereinktől Önről
megszerzett adatok mellett – Google-fiókjához társíthatjuk. Ha az adatok Google-fiókjával kapcsolatosak, akkor személyes
adatokként kezeljük őket. További információért arról, hogy miként érheti el, kezelheti vagy törölheti a Google-fiókjához társított
adatokat, látogasson el a jelen irányelv Átláthatóság és a választás lehetősége szakaszához.

Hogyan használjuk fel az összegyűjtött adatokat?

A szolgáltatásainkból összegyűjtött adatokat szolgáltatásaink nyújtására, fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új
szolgáltatások fejlesztésére, továbbá a Google és felhasználóink védelmére használjuk fel. Az adatokat arra is
felhasználjuk, hogy egyénre szabott tartalmat kínáljunk Önnek, például hogy még pontosabb keresési eredményeket és
hirdetéseket tudjunk biztosítani az Ön számára.

A Google-profiljához megadott nevet valamennyi olyan általunk biztosított szolgáltatásunkban felhasználhatjuk, amelyhez
Google Fiók szükséges. Továbbá a Google Fiókjához társított régi neveket kicserélhetjük annak érdekében, hogy Ön
valamennyi szolgáltatásunkban azonos névvel szerepeljen. Ha más felhasználók már rendelkeznek az Ön e-mail címével, vagy
az Önt azonosító más adattal, akkor elérhetővé tehetjük számukra nyilvános Google-profil adatait, például nevét és fényképét.
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Ha rendelkezik Google-fiókkal, a profilnevét, a profilképét, valamint a Google webhelyén és a Google-fiókhoz társított külső
alkalmazásokban végrehajtott tevékenységeit (például a +1-eket, az Ön által írt véleményeket és a közzétett megjegyzéseit)
megjeleníthetjük a Szolgáltatásainkban, ideértve a hirdetésekben és egyéb kereskedelmi jellegű környezetben való
megjelenítést is. Tiszteletben tartjuk azokat a döntéseit, amelyeket a Google-fiókjában való megosztás korlátozásával, illetve
láthatósági beállításaival kapcsolatban hoz.

Amikor felveszi a kapcsolatot a Google-lal, megőrizzük nyilvántartásunkban az Önnel folytatott kommunikációt, hogy az a
későbbiekben a segítségünkre lehessen az Ön lehetséges problémáinak a megoldásában. E-mail címét felhasználhatjuk, hogy
szolgáltatásainkról tájékoztassuk Önt, értesítést küldve a közelgő változásokról vagy fejlesztésekről.

A cookie-kból és más technológiai megoldásokból, így például a pixel-tagekből összegyűjtött információkat úgy használjuk fel,
hogy a felhasználói élményt, valamint szolgáltatásaink általános minőségét továbbfejleszthessük. Az egyik ilyen termék,
amelyet e célra használunk a saját szolgáltatásainknál, a Google Analytics. Például a nyelvi beállításainak elmentésével az Ön
által előnyben részesített nyelven tudjuk megjeleníteni az Ön számára szolgáltatásainkat. Amikor személyre szabott hirdetést
jelenítünk meg Önnek, sosem kapcsoljuk össsze a cookie-kból vagy hasonló technológiákból származó azonosítókat
különleges személyes adatokkal (mint a fajra, vallásra, szexuális irányultságra vagy egészségi állapotra vonatkozó adatokkal).

Automatizált rendszereink elemzik az Ön tartalmait (beleértve az e-maileket is), hogy személyre szabott termékfunkciókat
kaphasson, így például egyéni keresési eredményeket, testreszabott hirdetéseket, illetve a spamek és rosszindulatú programok
észlelését.

Az egyik szolgáltatásunkkal kapcsolatos adatokat más Google-szolgáltatások esetében megadottakkal – köztük
személyes adatokkal – kombinálhatjuk, például annak érdekében, hogy ezzel elősegítsük az ismerőseivel való
megosztást. Fiókbeállításaitól függően előfordulhat, hogy a más webhelyeken és alkalmazásokban végzett tevékenységeit
rendszerünk a személyes adataihoz társítja a Google szolgáltatásai és a Google által megjelenített hirdetések fejlesztése
érdekében.

Az adatoknak a jelen Adatvédelmi Irányelvben meghatározottaktól eltérő célokra történő felhasználása előtt az Ön
hozzájárulását kérjük.

A Google a szervereinken tárolt személyes adatokat a világszerte számos országban dolgozza fel. Előfordulhat, hogy az Ön
személyes adatait a lakhelye szerinti országtól eltérő országban lévő szerveren dolgozzuk fel.

Átláthatóság és a választás lehetősége

Az embereknek különféle adatvédelmi aggályaik merülhetnek fel. A mi célunk az, hogy érthetővé tegyük, milyen adatokat
gyűjtünk, hogy aztán Ön megalapozott döntést hozhasson adatainak felhasználásával kapcsolatban. Lehetősége van például a
következőkre:

Tekintse át és frissítse a Google-tevékenységvezérlők beállításait – így eldöntheti, hogy Google-szolgáltatások
használata esetén a rendszer milyen jellegű adatokat mentsen fiókjába (pl. hogy mely videókat tekintette meg a
YouTube-on, vagy a korábbi kereséseket). E tevékenységvezérlőkkel adhatja meg azt is, hogy a rendszer tároljon-e az
eszközén lévő cookie-ban vagy valamely hasonló technológiai megoldás révén olyan aktivitáshoz kapcsolódó adatot,
amelynek során Ön a fiókjából kijelentkezve használja szolgáltatásainkat.
Az Ön Google Fiókjához kapcsolt bizonyos típusú adatok áttekintése és ellenőrzése a Google Irányítópult használatával.
A Hirdetési beállítások között megtekintheti és módosíthatja a Google-on és az internet különféle webhelyein az Ön
részére megjelenített Google-hirdetésekkel kapcsolatos beállításait, például hogy mely hirdetéskategóriák érdeklik. Az
oldal segítségével pedig le is iratkozhat a Google bizonyos hirdetési szolgáltatásairól.
Beállíthatja, hogy a Google Fiókjához társított profil miként jelenjen meg másoknak.
Szabályozhatja, hogy kivel osszon meg adatokat Google Fiókján keresztül.
Letöltheti a Google Fiókjához társított adatokat több szolgáltatásunkból is.
Kiválaszthatja, hogy profilneve és profilfotója megjelenjen-e a hirdetésekben megjelenő megosztott ajánlásokban.

Beállíthatja azt is, hogy böngészője az összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy
azt, hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el. Ne feledje azonban, hogy számos szolgáltatásunk nem
működik megfelelően akkor, ha Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát. Előfordulhat például, hogy ilyen esetben a
Google nem fog emlékezni a nyelvi beállításaira.

Az Ön által megosztott adatok
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Számos szolgáltatásunk lehetővé teszi adatainak másokkal való megosztását. Ne feledje, hogy amikor nyilvánosan osztja meg
az adatokat, akkor az ilyen adatok indexelhetővé válhatnak a keresőmotorok, így például a Google számára. Szolgáltatásaink
különféle lehetőségeket kínálnak Önnek tartalma megosztására és eltávolítására.

A személyes adataihoz való hozzáférés és a személyes adatainak frissítése

Arra törekszünk, hogy Ön minden esetben hozzáférhessen személyes adataihoz, amikor igénybe veszi szolgáltatásainkat.
Amennyiben az ilyen személyes adatai tévesen szerepelnek rendszerünkben, igyekszünk lehetőséget teremteni arra, hogy Ön
ezeket a téves adatokat mielőbb frissíthesse vagy törölhesse. Kivéve ha az ilyen adatokat kötelesek vagyunk megőrizni legitim
üzleti vagy jogszabályban előírt célokra.

Célunk az, hogy szolgáltatásainkat olyan módon nyújtsuk, amely védelmet biztosít az adatok véletlenszerű vagy rosszindulatú
megsemmisülésével szemben. Emiatt előfordulhat, hogy miután törölte adatait szolgáltatásainkból, nem töröljük azonnal az
aktív szervereinken lévő fennmaradó példányokat, és az adatok megmaradhatnak biztonsági rendszereinkben.

Az általunk megosztott adatok

A Google-on kívül más vállalattal, szervezettel vagy személlyel nem osztjuk meg a személyes adatokat, kivéve, ha az alábbi
körülmények valamelyike áll fenn:

Az adatmegosztás az Ön beleegyezésével történik

A személyes adatokat akkor osztjuk meg a Google-on kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy személyekkel, ha
ehhez rendelkezésünkre áll az Ön hozzájárulása. Érzékeny személyes adatok megosztását megelőzően kifejezett (opt-
in) beleegyezését kérjük.

Domainrendszergazdákkal történő adatmegosztás

Ha Google Fiókját domainrendszergazda kezeli az Ön számára (például a G Suite-felhasználók esetében), akkor a
domainrendszergazdája és a szervezete számára felhasználói támogatást nyújtó viszonteladók hozzáférhetnek Google
Fiókja adataihoz (ideértve e-mail üzeneteit és egyéb adatait). Domainrendszergazdájának lehetősége nyílhat a
következőkre:

a fiókjával kapcsolatos statisztikák, például az Ön által telepített alkalmazásokkal kapcsolatos statisztikák
megtekintése.
a fiókjához tartozó jelszó módosítása.
a fiókjához való hozzáférés felfüggesztése vagy megszüntetése.
a fiókja részeként tárolt adatokhoz való hozzáférés, illetve az ilyen adatok megőrzése.
fiókadatainak megszerzése, annak érdekében, hogy biztosíthassa a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak,
törvényes bírósági vagy hatósági kötelezéseknek történő megfelelést.
az Ön adatainak vagy adatvédelmi beállításainak törlésére vagy szerkesztésére való lehetőség korlátozása.

Kérjük, a további információkkal kapcsolatban tájékozódjon domainrendszergazdájának adatvédelmi irányelveiről.

A külső feldolgozás céljaira

A személyes adatokat leányvállalatainknak vagy más megbízható üzleti vállalkozásoknak vagy személyeknek is átadjuk
annak érdekében, hogy azokat az utasításainknak, valamint Adatvédelmi Irányelveinknek megfelelően valamennyi
további vonatkozó titoktartási és biztonsági intézkedéssel összhangban dolgozzák fel a számunkra.

Jogszabályi okokból

Abban az esetben osztjuk meg a személyes adatokat a Google-on kívülálló vállalatokkal, szervezetekkel vagy
személyekkel, ha jóhiszeműen feltételezzük, hogy az adatokhoz való hozzáférés, az adatok felhasználása, megőrzése
vagy közzététele ésszerűen indokolt annak érdekében, hogy:

a vonatkozó jogszabályoknak, kötelező előírásoknak, törvényes bírósági vagy hatósági kötelezéseknek való
megfelelés.
a vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket végrehajtsák, ideértve azok lehetséges megsértésének
kivizsgálását is.
a csalásokat, valamint a biztonsági vagy technikai jellegű problémákat észleljék, megelőzzék, illetve más módon
kezeljék.
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a Google-nak, felhasználóinknak vagy a nagyközönségnek a jogait, tulajdonát vagy biztonságát fenyegető
veszéllyel szembeni, a jogszabály által előírt vagy megengedett módon védekezzenek.

Megoszthatjuk a személyazonosításra nem alkalmas adatokat a nyilvánossággal és partnereinkkel – például a kiadókkal,
hirdetőkkel vagy a kapcsolódó webhelyekkel. Így például megoszthatjuk az adatokat a nyilvánossággal annak érdekében, hogy
a szolgáltatásaink általános használatában jelentkező tendenciákat bemutathassuk.

Ha a Google összeolvadásban, felvásárlásban vagy adásvételben érintett, továbbra is biztosítjuk valamennyi személyes adat
titkosságát, az érintett felhasználókat pedig értesítjük a személyes adataik átadását megelőzően, valamint az adatok más
adatvédelmi irányelvek hatálya alá kerülése előtt.

Adatbiztonság

Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk a Google-t és felhasználóinkat a birtokunkban lévő adatokhoz való illetéktelen
hozzáféréstől, illetve az említett adatok illetéktelen módosításától, közzétételétől vagy megsemmisítésétől. Ennek érdekében
különösen:

Számos szolgáltatásunkat SSL használatával titkosítjuk.
A Google Fiókhoz való hozzáférés esetében kétlépcsős azonosítást kínálunk Önnek, a Google Chrome esetében pedig
a Biztonságos Böngészés funkciót teszünk elérhetővé.
A rendszereinkhez való illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk – a fizikai
biztonsági intézkedéseinkre is kiterjedően – adatgyűjtési, -tárolási és -feldolgozási gyakorlatainkat.
A személyes adatokhoz való hozzáférés korlátozott, a hozzáférésre csak a Google azon alkalmazottai, alvállalkozói és
ügynökei jogosultak, akiknek ezekre az adatokra a részünkre történő feldolgozása érdekében szüksége van, és rájuk
szigorú szerződéses titoktartási kötelezettségek vonatkoznak, és akik a fenti kötelezettségeik elmulasztása esetén
fegyelmi eljárás alá vonhatók vagy elbocsáthatók.

Mikor érvényesek az Adatvédelmi Irányelvek

Adatvédelmi irányelvünk a Google LLC és a Google csoport vállalkozásai által kínált valamennyi szolgáltatásra – így például a
YouTube-ra, a Google által az androidos eszközökön nyújtott szolgáltatásokra –, továbbá a más webhelyeken kínált
szolgáltatásokra (például hirdetési szolgáltatásainkra) is vonatkozik, de nem terjed ki azokra a szolgáltatásokra, amelyekre
olyan külön adatvédelmi irányelv vonatkozik, amely nem foglalja magában a jelen adatvédelmi irányelvet.

Adatvédelmi irányelveink nem vonatkoznak más vállalatok vagy személyek által kínált szolgáltatásokra, például a keresési
eredmények között megjelenő termékekre vagy weboldalakra, a Google-szolgáltatásokat tartalmazó weboldalakra vagy a
szolgáltatásainkból hivatkozott egyéb weboldalakra. Adatvédelmi Irányelveink nem terjednek ki azon egyéb vállalatok és
szervezetek információs gyakorlatára, akik a szolgáltatásainkat reklámozzák és akik a kapcsolódó hirdetések szolgáltatásához
és nyújtásához cookie-kat, pixel-tageket és más technológiai megoldásokat alkalmazhatnak.

Megfelelés, együttműködés a szabályozó hatóságokkal

Rendszeresen felülvizsgáljuk az adatvédelmi irányelveinknek való megfelelésünket. Kötelező érvényűnek tekintjük magunkra
nézve számos önszabályozó keretszabályzat rendelkezéseit is, beleértve az EU–USA adatvédelmi pajzs (EU-US Privacy Shield
Framework) és a Svájc–USA adatvédelmi pajzs (Swiss-US Privacy Shield Framework) keretszabályzatait is. Ha hivatalos írásos
panaszt kapunk, felvesszük a kapcsolatot a panaszt benyújtó személlyel annak érdekében, hogy nyomon tudjuk követni a
panasszal kapcsolatos eljárást. Az olyan panaszok rendezése érdekében, amelyeket a személyes adatok átadásával
kapcsolatban nyújtottak be, és amelyeket nem tudunk közvetlenül felhasználóinkkal megoldani, együttműködünk az illetékes
szabályozó hatóságokkal, ideértve a helyi adatvédelmi hatóságokat.

Módosítások

Adatvédelmi Irányelveink időről időre módosulnak. A jelen Adatvédelmi Irányelvben biztosított jogait az Ön kifejezett
hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. Az Adatvédelmi Irányelvek módosításait közzétesszük ezen az oldalon,
illetve amennyiben a változások jelentősek, akkor bővebb tájékoztatást is adunk (bizonyos szolgáltatások esetében ideértve az
adatvédelmi irányelvek változásairól szóló, e-mailben történő értesítést is). A jelen Adatvédelmi Irányelvek korábbi verzióit
archívumunkban is megőrizzük az Ön számára, hogy azt megtekinthesse.

Az egyes termékek esetében alkalmazott gyakorlat
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A következőkben az olyan egyes Google-termékek vonatkozásában alkalmazott sajátos adatvédelmi gyakorlatokat ismertetjük,
amelyeket Ön használ vagy használhat:

Chrome és Chrome OS
Play Könyvek
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
YouTube Gyerekeknek
Family Link szolgáltatással kezelt Google-fiókok

A legnépszerűbb szolgáltatásaink némelyikéről szóló további információért keresse fel A Google-termékek adatvédelmi
útmutatóját.

Egyéb hasznos, az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos anyagok

További hasznos, az adatvédelemmel és -biztonsággal kapcsolatos anyagokat a Google irány- és alapelveit tartalmazó
oldalakon találhat, például:

Információt technológiáinkról és alapelveinkről, amelyben több adat szerepel többek között arról, hogy:
hogyan használja a Google a cookie-kat.
milyen technológiákat használunk a hirdetésekhez.
hogyan ismerjük fel a mintákat, így például az arcokat.

Egy olyan oldalt, amely leírja, hogy milyen adatok kerülnek megosztásra a Google-lal, amikor olyan webhelyeket látogat
meg, amelyek a mi hirdetési, elemzési vagy közösségi termékeinket használja.
Az Adatvédelmi Áttekintő eszköz megkönnyíti a legfontosabb adatvédelmi beállításai áttekintését.
A Google biztonsági központját, amely arról nyújt információt, hogy miként őrizheti meg biztonságát online.

„hozzáférés az Ön személyes adataihoz”

A Google Irányítópult segítségével például gyorsan és egyszerűen tekinthet meg a Google-fiókhoz tartozó bizonyos adatokat.
További információ.

„az Ön számára hasznos hirdetések”

Ha például gyakran keres fel kertészkedésről szóló webhelyeket és blogokat, akkor előfordulhat, hogy a böngészés során a
kertészkedéshez kapcsolódó hirdetéseket fog látni.
További információ.

„szolgáltatások hirdetése”

Ha például gyakran keres fel olyan, kertészkedésről szóló webhelyeket és blogokat, amelyek megjelenítik a hirdetéseinket,
akkor előfordulhat, hogy a jövőben böngészés közben olyan hirdetéseket fog látni, amelyek ehhez az érdeklődési körhöz
kapcsolódnak.
További információ.

„illetve más érzékelőket”

Az Ön eszközében olyan érzékelők lehetnek, amelyek információkat szolgáltatnak az Ön tartózkodási helyének pontosabb
meghatározásához. Például a gyorsulásmérővel meghatározható a sebesség nagysága, a giroszkóppal pedig az elmozdulás
iránya.
További információ.

„információk gyűjtése”

Ide tartoznak az olyan információk, mint a felhasználási adatok és beállítások, Gmail-üzenetek, G+-profil, fotók, videók,
böngészési előzmények, térképkeresések, dokumentumok vagy egyéb, a Google által tárolt tartalom.
További információ.
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„az egyik szolgáltatásból származó személyes adatok kombinálása egyéb Google-szolgáltatásokból származó
(személyes) adatokkal”

Ha például bejelentkezett Google-fiókjába, és a Google-on keresést indít, akkor az internetről származó találatok mellett láthatja
ismerőseinek oldalait, fotóit és Google+-bejegyzéseit. Továbbá ismerősei vagy az Önt a Google+-on követő személyek is
láthatják az Ön bejegyzéseit és profilját a saját keresési eredményeik között.
További információ.

„kapcsolódás másokkal”

Például olyan személyekre vonatkozó javaslatokat kaphat, akiket ismerhet, vagy akikhez lehet, hogy kapcsolódni kíván a
Google+-on. Ennek alapjául az egyéb Google-termékekben (például a Gmailben) fennálló kapcsolatai szolgálnak. A személyek,
akikkel kapcsolatban áll, szintén láthatják az Ön profilját javaslatként.
További információ.

„hitelkártya”

Míg jelenleg nem kérünk hitelkártyát a regisztrációhoz, többek közt egy kis összegű hitelkártyás tranzakcióval igazolhatja
életkorát abban az esetben, ha fiókját letiltottuk, miután a megadott születési dátum alapján Ön nem elég idős ahhoz, hogy
Google-fiókkal rendelkezzen.
További információ.

„újak fejlesztése”

A Google helyesírás-ellenőrző szoftverének fejlesztésekor például elemeztük az olyan korábbi kereséseket, ahol a felhasználók
kijavították saját helyesírásukat.
További információ.

„eszközazonosítók”

Az eszközazonosítók tájékoztatják a Google-t arról, hogy Ön melyik egyedi eszközt használja a szolgáltatásaink
megnyitásához. Ennek alapján szolgáltatásunkat személyre szabhatjuk az Ön eszközén, vagy elemezhetjük a
szolgáltatásainkkal kapcsolatos esetleges eszközproblémákat.
További információ.

„eszközspecifikus információ”

Ha például számítógépről nyitja meg a Google Playt, a Google ezen információ felhasználásával segíthet Önnek eldönteni,
megvásárolt termékeit mely eszközökön kívánja elérhetővé tenni a használathoz.
További információ.

„a felhasználói élmény javítása”

Például a cookie-k segítségével elemezni tudjuk, hogy a felhasználók hogyan használják szolgáltatásainkat.
További információ.

„jogi eljárás vagy végrehajtható közigazgatási kérelem”

Más technológiai és kommunikációs cégekhez hasonlóan a Google is rendszeresen kap a felhasználói adatok átadására
vonatkozó kérelmeket hatóságoktól és bíróságoktól a világ minden részéről. Bárhonnan is kapjuk a megkeresést, jogi csapatunk
minden megkeresést egyedileg megvizsgál, és a kéréseket gyakran elutasítjuk, ha indokolatlanul széles körűek, vagy nem
felelnek meg a vonatkozó eljárási szabályoknak.
További információ.

„a megosztási és láthatósági beállítások korlátozása”

Beállíthatja például, hogy neve és képe ne jelenjen meg hirdetésekben.
További információ.

„összekapcsolódnak a különféle webhelyeken tett látogatásokkal kapcsolatos adatokkal"
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A Google Analytics szolgáltatás a belső cookie-kon alapul. A Google Analytics szolgáltatással létrehozott adatokat a Google
Analytics-ügyfél vagy a Google harmadik felek (más webhelyeken tett látogatásokhoz kapcsolódó) cookie-jaihoz kapcsolhatja
Google-technológia segítségével, például ha egy hirdető saját Google Analytics-adatait relevánsabb hirdetések létrehozására,
vagy pedig forgalma további elemzésére kívánja felhasználni.
További információ.

„fenntartás”

Például folyamatosan figyeljük rendszereinket, és ellenőrizzük, hogy azok továbbra is a szándékainknak megfelelően
működnek-e, hogy megtalálhassuk és kijavíthassuk a hibákat.
További információ.

„információt gyűjthet és dolgozhat fel az Ön tényleges helyéről”

A Google Térkép képes például az Ön jelenlegi tartózkodási helyét a térkép középpontjába helyezni.
További információ.

„előfordulhat, hogy nem megfelelően működik”

Például egy „lbcs” nevű cookie-t használunk, amely lehetővé teszi több Google-dokumentum megnyitását egyetlen
böngészőben.
További információ.

„partnereinkkel együtt”

Lehetővé tesszük a megbízható üzleti vállalkozásoknak, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiai megoldásokat használjanak
hirdetési és kutatási célokra szolgáltatásainkban.
További információ.

„telefonszám”

Például ha megad egy telefonszámot helyreállítási lehetőségként, akkor a Google szöveges üzenetet küld Önnek egy kóddal,
amellyel visszaállíthatja jelszavát, ha elfelejtené azt.
További információ.

„a Google és felhasználóink védelme”

Ha például aggódik amiatt, hogy valaki illetéktelenül hozzáfér e-mailjeihez, a Gmail „Legutóbbi fióktevékenység” szakaszában
megtekintheti a legutóbbi e-mailes tevékenységeit, például az IP-címeket, amelyekről a levelezőprogramot megnyitották, a
hozzájuk tartozó helyet, valamint az időt és a dátumot.
További információ.

„védelem”

Például az IP-címek és cookie-k gyűjtésének és elemzésének egyik oka, hogy óvjuk szolgáltatásainkat az automatizált
visszaélésekkel szemben.
További információ.

„adatok biztosítása”

Például az eszközéhez társított IP-címet arra használjuk, hogy a kért adatokat visszaküldjük az eszközre.
További információ.

„megosztás”

A Google+ például számos különböző megosztási lehetőséget kínál.
További információ.

„gyorsabb és egyszerűbb a másokkal való megosztás”
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Ha például valaki már szerepel a névjegyek között, a Google automatikusan kiegészíti az illető nevét, ha hozzá szeretné őt adni
egy üzenethez a Gmailben.
További információ.

„az Ön számára legfontosabb személyek az interneten”

Ha például levélírás közben épp egy címet ír be egy üzenet Címzett, Másolatot kap vagy Titkos másolat mezőjébe, a Gmail
javaslatokat kínál a Névjegyek közül.
További információ.

„hogy egyszerűbb legyen az ismerőseivel való megosztás”

Ha például valakivel levelezést folytat a Gmailben, és az illetőt hozzá kívánja adni egy Google-dokumentumhoz vagy a Google
Naptár egy eseményéhez, a Google leegyszerűsíti azt azáltal, hogy a név első betűinek beírásakor automatikusan kiegészíti az
illető e-mail címét.
További információ.

„hirdetéseink megtekintése és használata”

Például rendszeresen jelentjük a hirdetők felé, hogy megjelenítettük-e hirdetésüket egy oldalon, valamint, hogy a hirdetést
milyen valószínűséggel látták a felhasználók (ellentétben például azzal, ha a hirdetés az oldal olyan részén szerepel, ahová a
felhasználók nem görgettek).
További információ.

„Nyilvánosan megoszthatunk összesített, személyazonosításra nem alkalmas adatokat”

Ha sokan indítanak keresést egy adott dologgal kapcsolatban, az hasznos információkkal szolgálhat az adott időszak egyes
trendjeiről.
További információ.

„Wi-Fi hozzáférési pontok és átjátszótornyok”

A Google például a közeli átjátszótornyok ismert helye alapján tudja közelítő módon meghatározni eszköze helyét.
További információ.

„relevánsabb keresési eredmények”

Például relevánsabbá és érdekesebbé tehetjük a keresést az Ön számára azáltal, hogy hozzáadjuk az Ön és ismerőseinek
fotóit, bejegyzéseit és még sok mást.
További információ.

„az Ön tartalmainak eltávolítása”

Lehetősége van például az Internetes és alkalmazástevékenység, blogja, a tulajdonában lévő Google-webhely, saját YouTube-
csatornája, Google+-profilja vagy teljes Google-fiókja törlésére.
További információ.

„trendek megjelenítése”

Ezek közül néhányat a Google Trends szolgáltatásban és a Legnépszerűbb YouTube-Videók között láthat.
További információ.

„más webhelyeken és alkalmazásokban végzett tevékenységeit”

A tevékenység jelentheti a Google-termékek (például a Chrome-szinkronizálás) használatát, vagy a Google-lal partnerségben
lévő webhelyek és alkalmazások felkeresését. Számos webhely és alkalmazás lép partnerségre a Google-lal tartalmaik és
szolgáltatásaik fejlesztése érdekében. A webhelyek használhatják például hirdetési szolgáltatásainkat (például az AdSense)
vagy elemzőeszközeinket (például a Google Analytics). Az ilyen termékek információkat osztanak meg a Google-lal az Ön
tevékenységeiről, és az Ön fiókbeállításaitól, a használt termékektől függően pedig (például ha az adott partner a Google
Analytics szolgáltatást hirdetési szolgáltatásainkkal együtt használja) előfordulhat, hogy ezeket az adatokat a Google az Ön
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személyes adataival kapcsolja össze.
További információ.

https://www.google.com/intl/hu_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

