
गोपनीयता धोरण
अखेरचे सधुा�रत: १८ �डस�बर २०१७ (सं�ह�त आव�ृया पहा) (हायपर�लकं केलेल� उदाहरणे या द�तऐवजा�या शवेट� उपल�ध आहेत.)

आपण आम�या सेवा �व�वध �कारे वाप� शकता – मा�हती शोध�यासाठ� आ�ण शअेर कर�यासाठ�, इतर लोकांशी संवाद साध�यासाठ� �कंवा नवीन
साम�ी तयार कर�यासाठ�. आम� याबरोबर मा�हती शअेर के�याने, उदाहरणाथ� एक Google खात ेतयार क�न, आप� याला अ�धक संब�ध शोध
प�रणाम आ�ण जा�हराती दश��व�यासाठ�, आप�याला लोकांसह कने�ट कर�यात मदत कर� यासाठ� �कंवा इतरांसह शअेर करणे जलद आ�ण सोपे
बन�व� यासाठ� – आ� ह� � या सेवा अजनू चांग� या क� शकतो. जे�हा आपण आम�या सेवा वापरता, त�ेहा आ�ह� आपल� मा�हती कशी वापरत आहोत
आ�ण आपण आप�या गोपनीयतचेे संर�ण कसे क� शकता हे आ�ह� आप�याला �प�ट क�न देऊ इि�छतो.

आमचे गोपनीयता धोरण हे � प� ट करत:े

आ� ह� कोणती मा�हती एक��त करतो आ�ण ती का एक��त करतो.
आ�ह� ती मा�हती कशी वापरतो.
मा�हती कशी वापरावी आ�ण ती अ�यावत कशी करावी यासह आ�ह� देत असलेले �वक�प.

आ� ह� हे श� य �ततके सोपे ठेव� याचा �य� न केला आहे, परंत ुआपण कुक�ज, IP प�े, �प� सेल टॅग आ�ण �ाउझर, यासार� या श�दांशी प�र�चत
नस� यास �थम या म�ुय श�दांब�दल वाचा. Google साठ� आपल� गोपनीयता मह� वाची आहे � हणनू आपण Google म�ये नवीन अस� यास �कंवा
ब� याच काळापासनू याचे वापरकता� अस� यास, कृपया आम� या सेवा प�धतीं�वषयी जाणनू घे� यास वेळ काढा – आ�ण आप� याला कोणतहे� ��न
अस� यास आम� याशी संपक�  करा.

आ� ह� एक� कर�त असलेल� मा�हती

आपण कोणती भाषा बोलता यासारखी मलूभतू साम�ी शोध� यापासनू त ेअ�धक ज�टल गो� ट� जसे क� आप� याला कोण�या जा�हराती सवा��धक
उपय�ुत वाटतात, आप� यासाठ� ऑनलाइन सवा��धक मह�वाचे असणारे लोक �कंवा कोणत ेYouTube ि�ह�डओ आप� याला आवडू शकतात हे
शोध� यापय�त – आम�या सव� वापरक�या�ना चांग�या सेवा �दान कर� यासाठ� आ� ह� मा�हती संक�लत करतो.

आ�ह� खाल�ल �कारांनी मा�हती संक�लत करतो:

आपण आ�हाला देता ती मा�हती. उदाहरणाथ�, आम�या अनेक सेवांसाठ� आपण Google खा�याक�रता साइन अप करणे आव� यक असत.े
आपण असे करताना आप� या खा�यात संच�यत कर� यासाठ� आ� ह� आपले नाव, ईमेल प�ा, टे�लफोन नंबर �कंवा �े�डट काड� यासारखी
वयैि�तक मा�हती �वचा�. आ�ह� �दान करतो �या सामा�यकरण व�ैश� �यांचा आपण पणू� लाभ घेऊ इि�छत अस�यास, आ�ह� आप�याला
साव�ज�नक�र�या �� यमान असलेले आपले नाव आ�ण फोटो समा�व� ट असणारे Google �ोफाईल तयार कर� यास सांगू.

आपण आम�या सेवा वापर�यामळेु आ�हाला �मळणार� मा�हती. आपण YouTube वर ि�ह�डओ पाहता, आम�या जा�हरात सेवा वापरणा� या
एखा�या वेबसाइटला भेट देता �कंवा आपण आम�या जा�हराती आ�ण साम�ी पाहता आ�ण संवाद साधता �यावेळी, आ�ह� आपण वापरत
असले�या सेवेब�दल आ�ण आपण ती कशी वापरता याब�दल मा�हती संक�लत क� शकतो. या मा�हतीत हे समा�व� ट आहे:

उपकरण (�ड�हाइस) मा�हती

आ� ह� �ड� हाइस-�व�श� ट मा�हती संक�लत करतो (जसे क� आपला हाड�वेअर नमनुा, ऑपरे�टगं �णाल� आव�ृी, अन�य �ड� हाइस
अ�भ�ापक आ�ण फोन नंबरसह मोबाइल नेटवक�  मा�हती). Google आपले �ड�हाइस अ�भ�ापक �कंवा फोन नंबर आप�या Google
खा�याशी संब�ध क� शकत.े

लॉग मा�हती

आपण आम�या सेवा वापरता �कंवा Google �वारे �दान केलेल� साम�ी पाहता त�े हा, आ� ह� �वयंच�लतपणे �व�श� ट मा�हती स�ह�र
लॉग म� ये संक�लत आ�ण संच�यत करतो. याम� ये हे समा�व� ट होत:े

आपण आमची सेवा कशी वापरता �याचे तपशील, जसे क� आप�या शोध �वेर�.
आपला फोन नंबर, कॉल केले�या प�ाचा नंबर, अ�े�षत केलेले नंबर, कॉलचा वेळ आ�ण तार�ख, कॉलचा कालावधी, SMS
�ट�ंग मा�हती आ�ण कॉलचे �कार यासारखी टे�लफोन�वषयक लॉग मा�हती.
इंटरनेट �ोटोकॉल प�ा.
�ड�हाइस इ�ह�ट मा�हती जसे क� �ॅश होणे, �स�टम ��या, हाड�वेअर से�ट�ंज, �ाउझर �कार, �ाउझर भाषा, आप�या
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�वनंतीची तार�ख आ�ण वेळ आ�ण �न�द��ट URL.
आप�या �ाउझरला �कंवा आप�या Google खा�यास अन�यपणे ओळख ूशकणा� या कुक�ज.

�थान मा�हती

आपण Google सेवा वापरता त�े हा, आ� ह� आप�या वा�त�वक �थाना�वषयी मा�हती संक�लत क� शकतो आ�ण �यावर ���या क�
शकतो. आ� ह� � थान �नधा��रत कर� यासाठ� �व�वध तं��ानांचा वापर करतो �यात IP प�े, GPS, आ�ण अ�य से�सर समा�व�ट
आहेत जे, उदाहरणाथ�, Google ला जवळील �ड�हाइसेस, वाय-फाय �वेश �बदं ूआ�ण सेल टॉवर वर�ल मा�हती �दान क� शकतात.

अन�य अन�ुयोग �मांक (य�ुनक अिॅ�लकेशन नंबर)

काह� सेवा एक वेगळा अन�ुयोग नंबर समा�व�ट करतात. हा नंबर आ�ण आप�या �थापनेब�दलची मा�हती (उदाहरणाथ� ऑपरे�टगं
�स�ट�म �कार आ�ण अन�ुयोग आव�ृी �मांक) आपण ती सेवा � था�पत �कंवा �व�था�पत के�यावर �कंवा �या सेवेने वेळोवेळी
�वयंच�लत अ�ययावत हो�सायाठ� आम�या स�ह�रशी संपक�  साध�यावर, Google कड ेपाठ�वल� जाऊ शकत.े

�था�नक संचयन

आ� ह� �ाउझर वेब सं�ह (HTML 5 सह) आ�ण अन�ुयोग डटेा कॅश ेयासार� या �णा� यांचा वापर क�न आप� या �ड� हाइसवर
� था�नक�र� या मा�हती (वयैि�तक मा�हतीसह) एक� आ�ण सं��हत क� शकतो.

कुक�ज आ�ण त�सम तं��ान

आपण Google सेवेला भेट देता त�ेहा आ� ह� आ�ण आमचे भागीदार �व�वध तं��ानांचा वापर मा�हती एक��त आ�ण संच�यत
कर� यासाठ� करतो आ�ण आपला �ाउझर �कंवा �ड� हाइस ओळख� यासाठ� यात कुक�ज �कंवा �यासार�या तं��ानाचा वापर समा�व�ट
अस ूशकतो. आ� ह� आम�या भागीदारांना देऊ केले� या सेवा जसे क� इतर साइटवर �दसणार� Google व�ैश� � ये �कंवा जा�हरात सेवा
यासह आपण संवाद साधता त�े हा आ� ह� मा�हती संक�लत आ�ण संच�यत कर� यासाठ� हे तं��ान देखील वापरतो. आमचे Google
Analytics उ�पादन �यवसाय आ�ण साइट मालकांना �यां�या वेबसाइट आ�ण अ�ॅस�या रहदार�चे �व�लेषण कर�यात मदत करत.े
डबलि�लक कुक� वापरणा�या आम�या जा�हरात सेवांसह संय�ुतपणे वापर�यावर Google Analytics मा�हतीचा Google
तं��ानाचा वापर क�न, Google Analytics �ाहका�वारे �कंवा Google �वारे, एका�धक साइटना �दले�या भेट�ंब�दल मा�हतीशी
दवुा साधला जातो.

भागीदारांकडून आप�या �वषयी �मळवले�या मा�हती�य�त�र�त, आपण Google म�ये साइन इन केलेले असत ेत�ेहा आ�ह� गोळा केल�ल� मा�हती,
Google खा�यासह संबं�ध अस ूशकत.े आप�या Google खा�यासह मा�हती संब�ध असत ेत�ेहा, आ�ह� ती वयैि�तक मा�हती �हणनू हाताळतो.
आप� या Google खा�याशी संब�ध असले�या मा�हतीम� ये आपण �वेश कसा क� शकता, ती कशी �यव�था�पत क� �कंवा हटव ूशकता या�वषयी
अ�धक मा�हतीसाठ�, या धोरणा�या पारदश�कता आ�ण �नवड �वभागास भेट �या.

आ�ह� संक�लत करत असलेल� मा�हती आ�ह� कशी वापरतो

आम� या सव� सेवांमधनू संक�लत केले� या मा�हतीचा वापर आ� ह� �या सेवा �दान कर�यासाठ�, देखरेख कर�यासाठ�, संर�ण कर�यासाठ� आ�ण
� यांना सधुार�यासाठ�, नवीन �वक�सत कर�यासाठ�, आ�ण Google आ�ण आम� या वापरक� या�चे संर�ण कर�याक�रता करतो. आ�ह� आप�याला
संबं�धत साम�ी �दान कर�यासाठ� देखील ह� मा�हती वापरतो - जसे क� अ�धक संब�ध शोध प�रणाम आ�ण जा�हराती दे�यासाठ�.

आप� या Google �ोफाइलसाठ� आपण �दान केलेले नाव आ� ह� देऊ कर�त असले� या सव� सेवा � यांना एका Google खा� याची आव� यकता असत े� या
सेवांम� ये वाप�. या  �य�त�र�त, आ�ह� आप�या Google खा�याशी संबं�धत जनुी नावे बदल ुशकतो जेणेक�न सव� सेवांम� ये आप�याला ससुंगतपणे
दश�वले जाईल. आपले ईमेल इतर वापरक�या�कड ेआधीपासनूच अस�यास �कंवा आप�याला ओळखणार� अ�य मा�हती अस�यास, आ�ह� �यांना आपल�
साव�ज�नकपणे ��यमान असलेल� Google �ोफाइल मा�हती दश�व ूशकतो, जसे क� आपले नाव आ�ण फोटो.

आप�याकड ेएक Google खात ेअस�यास, आ�ह� आपले �ोफाईल नाव, �ोफाईल फोटो आ�ण आपण करता �या ��या Google वर �कंवा
जा�हरातींम�ये आ�ण इतर �यावसा�यक संदभा�म�ये �द�श�त कर�यासह, आम�या सेवांमधील आप� या Google खा�याशी कने�ट केले�या ततृीय-प�
अन�ुयोगांवर �द�श�त क� शकतो (जसे क� +1, आपण �ल�हता ती पनुरावलोकने आपण पो�ट करता �या �ट�प�या). आपण सामा�यकरण �कंवा
�� यमानता से�ट�ंज मया��दत कर� यासाठ� आप� या Google खा�याम� ये करता �या �नवडींचा आ� ह� आदर क�.

आपण Google शी संपक�  साधता त�े हा, आप� याला कदा�चत येत असणा� या कोण�याह� सम� यांचे �नराकरण कर� यात मदत कर� यासाठ� आ� ह�
आप� या सं�ेषणाचा रेकॉड� ठेवतो. आगामी बदल �कंवा सधुारणां�वषयी आप�याला कळ�वणे, यासार�या आम�या सेवां�वषयी आप�याला मा�हती
दे�यासाठ� आ� ह� आपला ईमेल प�ा वाप� शकतो.

आ� ह� कुक�ज आ�ण �प� सेल टॅग सार� या इतर तं��ानांमधनू संक�लत केले� या मा�हतीचा वापर आपला वापरकता� अनभुव आ�ण आम� या सेवांची
एकंदर गुणव�ा सधुार� यासाठ� करतो. आम�या �वत:�या सेवांवर हे कर�यासाठ� आ�ह� वापरतो �या उ�पादनांपकै� एक Google Analytics हे आहे.
उदाहरणाथ�, आपल� भाषा �ाधा�ये जतन क�न, आपण �ाधा�य देता �या भाषमे�ये आम�या सेवा दश�व�यात आ�ह� स�म होऊ. आप�याला उ�चत
जा�हराती दश��वताना, आ�ह� कुक�ज �कंवा �यासार�या तं��ानातील अ�भ�ापकास जात, धम�, ल��गक अ�भमखुता �कंवा आरो�य यावर आधा�रत
संवेदनशील �े�यांसह संब�ध करणार नाह�.
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https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-browser-storage
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-application-data-cache
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-pixel
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-categories


आमची �वयंच�लत �णाल� आप� याला सानकूु�लत शोध प�रणाम, उ�चत जा�हराती आ�ण �पॅम आ�ण मालवेयर शोध यासारखी वयैि�तक संब�ध
उ�पादन व�ैश��ये �दान कर�यासाठ� आप�या साम�ीचे (ईमेलसह) �व�लेषण करत.े

आ�ह� एका सेवेमधील खाजगी मा�हतीस, इतर Google सेवांमधील खाजगी मा�हती असले�या मा�हतीसह एक��त क� शकतो – उदाहरणाथ� आपण
ओळखत असले�या लोकांसह गो�ट� सामा�यक करणे सोपे करणे. Google �या सेवा आ�ण Google ने �दले�या जा�हराती सधुा�रत कर�यासाठ�
आप�या खा�या�या से�ट�ंज वर आधा�रत, इतर साइट आ�ण अ�ॅस वर�ल आपला ��याकलाप कदा�चत आप�या खाजगी मा�हतीशी संब�ध केला जाऊ
शकतो.

या गोपनीयता धोरणांम�ये नमदू केले�या �य�त�र�त उ��द�टासाठ� मा�हती वापर�यापवू� आपल� संमती मागणार.

Google जगभरातील अनेक देशांमधील आम�या स�ह�रवर�ल खाजगी मा�हतीवर ���या करत.े आ�ह� आपल� खाजगी मा�हतीवर आपण राहत
असले�या देशाबाहेर�ल स�ह�रवर ���या क� शकतो.

पारदश�कता आ�ण �नवड

लोकां�या गोपनीयत�ेया धारणा �भ�न असतात. आ�ह� कोणती मा�हती संक�लत करतो याब�दल स�ुप� ट रहाणे हे आमचे �येय आहे, जेणेक�न
आप� याला हे कसे वापरले जात े�य ा�वषयी अथ�पणू� �नवडी करता येतील. उदाहरणाथ�, आपण हे क� शकता:

आपण Google सेवा वापरताना आप�या खा�यासह आपण YouTube वर पा�हलेले ि�ह�डओ �कंवा मागील शोध यासारखा कोण�या �कारचा
डटेा आपण जतन क� इि�छता त ेठर�व�यासाठ� आप�या Google ��याकलाप �नयं�णांचे पनुरावलोकन आ�ण अ�यतन करा. आप�या
खा�यामधनू साइन आउट करताना आपण आम�या सेवांचा वापर करता त�ेहा �व�श�ट ��याकलाप आप�या �ड�हाइस वर�ल कुक�म�ये �कंवा
�यासार�या तं��ानाम�ये संच�यत केला जातो �कंवा नाह� त े�यव�था�पत कर�यासाठ� आपण या �नयं�णांवर भेट देखील देऊ शकता.
Google डॅशबोड� वाप�न आप�या Google खा�याशी जोडलेल� �व�श� ट �कार�या मा�हतीचे पनुरावलोकन आ�ण �नयं�ण करणे.
जा�हराती से�ट�ंज वाप�न आप�याला Google वर आ�ण वेबवर दश��वले�या Google जा�हरातीं�वषयीची आपल� �ाधा�ये, जसे क� कोण�या
�े�या आप�या �वार�या�या आहेत, हे पहा आ�ण संपा�दत करा. �व�श�ट Google जा�हरात सेवांची �नवड र�द कर� यासाठ� आपण �या
प�ृ ठावर भेट देखील देऊ शकता.
आप�या Google खा�यासह संब�ध �ोफाईल इतरांना कसा �दसेल त ेसमायोिजत करा.
आप�या Google खा�या�वारे आपण कोणासह मा�हती सामा�यक करता त े�नयं��त करा.
आम�या ब� याच सेवांव�न आप�या Google खा�यांसह संब�ध मा�हती �या.
आपले �ोफाईल नाव आ�ण �ोफाईल फोटो जा�हरातींम� ये �दसणा� या �म�ांनी केले�या �शफारशींम�ये �दसावे �कंवा �दस ूनये त े�नवडा.

आपण आप� या �ाउझरला आम� या सेवांशी संबं�धत असले� या कुक�जसह सव� कुक�जना अवरो�धत कर� यासाठ�, �कंवा आम� या�वारे कुक� सेट केल�
जात असताना त ेस�ूचत कर� यासाठ� सेट देखील क� शकता. तथा�प, आप�या कुक�ज अ�म झा�या अस�यास आम�या ब� याच सेवा यो�य�रतीने काय�
क� शकत नाह�त हे ल�ात ठेवणे देखील मह�वाचे आहे. उदाहरणाथ�, आ�ह� कदा�चत आपल� भाषा �ाधा�ये ल�ात ठेव ूशकत नाह�.

आपण शअेर केलेल� मा�हती

आम�या सेवांपकै� अनेक सेवा आप�याला इतरांसोबत मा�हती शअेर कर� यास वाव देतात. ल�ात ठेवा क� आपण जा ह�रपणे मा�हती शअेर करता त�ेहा,
Google सह ती शोध इंिजनांकडून अन�ुमपा� असेल. साम�ी शअेर करणे आ�ण हट�वणे याबा�दल आम�या सेवा आप�याला �व�भ�न पया�य देतात.

आप�या वयैि�तक मा�हतीचा वापर करणे आ�ण ती अ�ययावत करणे

आपण जे� हा आम� या सेवांचा वापर करता, त�े हा आप� या वयैि�तक मा�हतीम� ये �वेश �दान कर� याचे आमचे � येय असत.े ती मा�हती चकु�ची
अस�यास, जोपय�त आ�हाला ती मा�हती कायदेशीर ठरव�यात आले�या �यवसायासाठ� �कंवा कायदेशीर हेतूंसाठ� राहू �यायची आहे तोपय�त – आ�ह�
आप�याला ती �व�रत अ�ययावत कर�याचे �कंवा ती हटव�याचे माग� सांग�यासाठ� �य�नांची पराका�ठा क�.

आम� या सेवांना मा�हतीचे चकूुन �कंवा दभुा�वनापणू� नाश हो� यापासनू संर�ण करता यावे अशा �कारे सेवांची देखरेख कर� याचे आमचे � येय आहे.
केवळ यामळेुच, आपण आम�या सेवांव�न मा�हती हटव�यानंतर, आ�ह� आम�या स��य स�ह�रव�न तातडीने अव�श�ट कॉपी हटव ूशकत नाह� आ�ण
आम�या बॅक अप �स�टमव�न मा�हती काढूह� शकत नाह�.

आ�ह� शअेर कर�त असलेल� मा�हती

आ�ह� खाल�ल प�रि�थतीपकै� एक लागू होईपय�त Google बाहेर�ल कंपनी, सं�था, �यि�तंसह खाजगी मा�हती सामा�यक करत नाह�:

आप�या संमतीसह

आम�याजवळ आपल� खाजगी मा�हती सामा�यक कर�याची आपल� संमती अस�यावरच आ�ह� Google �या बाहेर�ल कंप�या, सं�था �कंवा
�यि�तंसह खाजगी मा�हती सामा�यक करणार. कोणतीह� संवेदनशील खाजगी मा�हती ला सामा�यक कर�याक�रता आम�याजवळ �नवडची
(opt-in) संमती होणे आव�यक आहे.

डोमेन अडॅ�मनी��ेटर सह

https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://myaccount.google.com/?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html
https://myaccount.google.com/privacy?hl=mr#accounthistory
https://myaccount.google.com/privacy?hl=mr#toolsyoucanusenow
https://www.google.com/dashboard/?hl=mr
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=mr
https://support.google.com/plus/answer/1355890?hl=mr
https://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=mr&page=guide.cs&guide=1257347
https://www.dataliberation.org/
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info


जर आपले Google खात ेआप�यासाठ� डोमेन अडॅ�मनी��ेटर �वारे (उदाहरणाथ� G Suite वापरक�या�साठ�) �यव�था�पत केले जात असेल तर
आपला डोमेन अडॅ�मनी��ेटर आ�ण पनु�व��ेत,े �या आप�या सं�थेला वापरकता� समथ�न देतात, यांना आप�या Google खा�या�या मा�हतीवर
�वेश असेल (आपले ईमेल आ�ण इतर डटेासह). आपला डोमेन अडॅ�मनी��ेटर खाल�ल व�त ूक� शकतो:

आपण �था�पत करणा�या अ�ॅल�केशन संबंधी सांि�यक��माणे आप�या खा�याशी संबं�धत सांि�यक� पहाणे.
आप�या खा�याचा पासवड� बदलणे.
आप�या खा�यावर�ल �वेश �नलं�बत �कंवा �नर�त करणे.
आप�या खा�याचा भाग �हणनू संच�यत केले�या मा�हतीम�ये �वेश करणे �कंवा ती आप�याकडचे ठेवणे.
लागू काय�याचे, अ�ध�नयमाचे, कायदे�वषयक ���येचे �कंवा अमलबजावणीस पा� शासक�य �वनंतीचे पालन कर�यासाठ� आपले
खात ेमा�हती �ा�त करणे.
मा�हती �कंवा गोपनीयता से�ट�ंज हट�व�या�या �कंवा संपा�दत कर�या�या आपल� �मतवेर ��तबंध घालणे.

कृपया अ�धक मा�हतीसाठ� आप�या डोमेन अडॅ�मनी��ेटर�या गोपनीयता धोरणांचा संदभ� �या.

बा�य ���या कर�यासाठ�

आ�ह� आम�याऐवजी याची ���या कर�यासाठ� आम�या संबं�धतांना �कंवा इतर �व�वास ू�यवसायांना �कंवा �य�तींना, आम�या सचूनांवर
आधा�रत आ�ण आम�या गोपनीयता धोरणांचे आ�ण इतर कोण�याह� यो�य गु�तत�ेया आ�ण सरु��तत�ेया मापदंडांचे पालन कर�या�या
म�ुयावर खाजगी मा�हती �दान करतो.

कायदेशीर कारणांसाठ�

खाजगी मा�हतीची उपल�धता, वापर, र�ण, �कंवा �तला जाह�र करणे खाल��दले�या व�तूंसाठ� सव�सामा�यपणे आव�यक आहे याचा आ�हास
�व�वास असेल त�ेहाच आ�ह� खाजगी मा�हती Google �या बाहेर�ल कंप�या, सं�था �कंवा �य�तींसह समा�यक करणार:

कोणताह� लागू कायदा, �नयमन, कायदेशीर ���या �कंवा अमंलबजावणी कर�यायो�य शासक�य �वनंतीची पतू�ता कर�यासाठ�.
संभा�य उ�लंघनां�या तपासणीसह, लागू होणा�या सेवा अट�ंची अमंलबजावणी कर�यासाठ�.
फसवणकू, सरु��तता �कंवा तां��क सम�यांचे शोध लाव�यासाठ�, �यांना ��तबंध कर�यासाठ� �कंवा याबाबबत कृती कर�यासाठ�.
आव�यकतनेसुार �कंवा काय�याने परवानगी असेल �या�माणे Google, आमचे वापरकत� �कंवा लोकां�या अ�धकार, मालम�ा,
सरु�े�या नकुसानी�वरोधात संर�ण कर�यासाठ�.

वयैि�तक�र�या न ओळख�यायो�य मा�हती साव�ज�नकपणे आ�ण �काशक, जा�हरातदार �कंवा कने�ट केले�या साइट यासार�या आम�या
भागीदारांसह आ�ह� सामा�यक क� शकतो. उदाहरणाथ�, आ�ह� आम�या सेवां�या सामा�य वापराब�दल �े�ड दश�व�यासाठ� मा�हती साव�ज�नकपणे
सामा�यक क� शकतो.

Google �वल�नीकरण, इतर �यवसाय आप�यात सामावनू घेणे �कंवा मालम�ा �व�� यामधे गुंतलेल� अस�यास, आ�ह� कोणतीह� खाजगी मा�हतीची
गोपनीयता आ�ण खाजगी मा�हतीचे ह�तांतरण केले जा�यापवू� �कंवा �भ�न गोपनीयता धोरणा�या अधीन हो�यापवू� �भा�वत वापरक�या�ना सचूना
देणार.

मा�हती सरु�ा

आ� ह� Google चे संर�ण कर� यासाठ� आ�ण आम� या वापरक� या�चे अन�धकृत वापरापासनू �कंवा आम� याकड ेअसले� या मा�हतीचा अन�धकृत
बदलांपासनू, �तला जाह�र कर� यापासनू �कंवा नाश कर� यापासनू संर�ण कर� यासाठ� कठोर प�र�म करतो. �वशषेत:

आ� ह� आम� या प�ु कळ सेवा SSL वाप�न कूटब�ध करतो.
आपण आप� या Google खा� याम� ये �वेश करताना आ� ह� आप� याला ��व चरण दहेुर� स� ंयापन आ�ण Google Chrome म� ये सरु��त
�ाउ�झगं व�ैश��य देऊ करतो.
आ� ह� आम� या मा�हती संकलनाचे, सं�हाचे आ�ण ���या प�धतींचे, शार��रक सरु�ा उपायांसह �स� टमचे अन�धकृत �वेशांपासनू संर�ण
कर� यासाठ� पनुरावलोकन करतो.
आ� ह� Google कम�चा� यांना, कं�ाटदारांना आ�ण एजंटांना � यांना आम� यासाठ� ���या कर� यासाठ� ती मा�हती जाणनू घे� याची आव� यकता
असत े� यांना, आ�ण जे करारा� या गु�तत�ेया कठोर बां�धलक�ं� या अधीन आहेत � यांना वयैि�तक मा�हतीम� ये वापर ��तबं�धत करतो आ�ण
� यांना �श� तब�ध ठेवतो �कंवा या बां�धल� यांना पणू� कर� यात अयश� वी झा� यास � यांना �नर� त करतो.

हे गोपनीयता धोरण जे�हा लागू होते

YouTube, Android �ड�हाइसेसवर Google �वारे �दान केले�या सेवा आ�ण इतर साइटवर �दान केले�या सेवा (जसे क� आम�या जा�हरात सेवा)
यां�यासह Google LLC आ�ण �यां�या अनषुं�गकां�वारे �दान केले�या सव� सेवांवर आमचे गोपनीयता धोरण लागू होत,े परंत ुया गोपनीयता
धोरणाम�ये अतंभू�त होत नसलेल� �वभ�त गोपनीयता धोरणे असले�या सेवांना वगळले जात.े

आमचे गोपनीयता धोरण इतर कंप�यांकडून �कंवा �य�तींकडून दे�यात येणा� या सेवांसह आप�याला शोध प�रणामात दाख�वल� जाणार� उ�पादने आ�ण
साइट, Google सेवा समा�व� ट क� शकणा� या साइटस �कंवा आम�या सेवांमधनू �लकं केले�या इतर साइटना लागू होत नाह�. आम�या गोपनीयता

https://support.google.com/a/answer/178897?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-affiliates
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://support.google.com/websearch/answer/173733?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr/landing/2step/
https://www.google.com/chrome/intl/mr/more/security.html


धोरणांम� ये आम�या सेवांची जा�हरात करणा� या आ�ण कुक�ज, �प�सल टॅग आ�ण इतर तं��ान वाप� शकणा� या इतर कंप�यां�या आ�ण सं� थां�या
मा�हती प�धतींचा समावेश होत नाह�.

�नयामक अ�धका� यांसह अनपुालन आ�ण सहकाय�

आ�ह� आम�या गोपनीयता धोरणां�या आम� या पालनाचे �नय�मतपणे पनुरावलोकन करतो. EU-US आ�ण Swiss-US Privacy Shield
Frameworks सह, आ�ह� �व�वध �व�नयमन �ेमवक�  चे देखील पालन करतो. आ� ह� अ�धकृत �ल�खत त�ार� �ा�त करतो त�े हा पाठपरुावा
कर�यासाठ� � या � य�तीने त�ार केल� � यां� याशी आ� ह� संपक�  साध.ू आ� ह� थेट आम� या वापरक� या�सह वयैि�तक डटेा� या � थानांतरणाशी संबं�धत
� या कोण� याह� त�ार�ंचे �नराकरण क� शकत नाह�, � यांचे �नराकरण कर� यासाठ� आ� ह� � था�नक डटेा संर�ण अ�धका� यां� या समावेशासह यो� य
�नयामक अ�धका� यांसह काय� करतो.

बदल

आमचे गोपनीयता धोरण वेळोवेळी बदल ूशकत.े आप� या � प� ट संमती�शवाय आ� ह� आपले अ�धकार या गोपनीयता धोरणा अतंग�त कमी करणार
नाह�. आ� ह� या प�ृ ठावर�ल कोणतहे� गोपनीयता धोरण बदल पाठव ूआ�ण बदल मह�वाचे अस� यास, आ� ह� अ�धक �प�टपणे सचूना �दान क� (काह�
सेवांसाठ�, गोपनीयता धोरण बदलां� या इमेल सचूना). आप� या पनुरावलोकनासाठ� आ� ह� या गोपनीयता धोरणा� या आधी� या आव�ृ या सं�हाम� ये
देखील ठेव.ू

�व�श� ट उ�पादन प�धती

खाल�ल सचूनांम� ये �व�श� ट Google उ�पादनां�या बाबतीत �व�व�ीत गोपनीयता प�धतींचे �व�लेषण केले आहे जी उ�पादने आ�ण सेवा आपण वाप�
शकता:

Chrome आ�ण Chrome OS
Play प�ुतके
Payments
Fiber
�ोजे�ट Fi
G Suite for Education
लहान मलुांसाठ� YouTube
Family Link सोबत �यव�था�पत केलेल� Google खाती

आम�या सवा��धक लोक��य सेवांपकै� काह�ं�वषयी अ�धक मा�हतीसाठ� आपण Google उ�पादन गोपनीयता माग�द�श�का ला भेट देऊ शकता.

अ�य उपय�ुत गोपनीयता आ�ण सरु��ततशेी संबं�धत साम�ी

अ�धक उपय�ुत गोपनीयता आ�ण सरु��तता संबं�धत साम�ी Google �या धोरणे आ�ण त�वे प�ृठे �वारे शोधल� जाऊ शकतात, यासह:

आम�या तं��ान आ�ण त�वे �वषयी मा�हती, �यात इतर गो�ट�ंमधील, यावर�ल अ�धक मा�हती, समा�व�ट होते
Google कुक�ज कसे वापरत.े
आ�ह� जा�हरात साठ� वापरत असलेले तं��ान.
आ�ह� चेह� यांसारखे नमनेु कसे ओळखतो.

आपण आमची जा�हरात, �व�लेषणे आ�ण सामािजक उ�पादने वापरणा� या वेबसाइटना भेट देता त�ेहा Google सह कोणता डटेा सामा�यक
केला आहे हे �प�ट करत ेअसे एक प�ृठ.
गोपनीयता तपासणी साधन, जे यास आप�या �मखु गोपनीयता से�ट�ंजचे पनुरावलोकन कर�यास सोपे बन�वत.े
Google चे सरु��तता क� �, जे ऑनलाइन सरु��त आ�ण संर��त कसे रहावे यावर मा�हती �दान करत.े

"आप�या वयैि�तक मा�हतीम�ये �वेश करणे"

उदाहरणाथ�, Google डॅशबोड� सह आपण आप�या Google खा�याशी संब�ध काह� डटेा �तुपणे आ�ण सहजपणे पाहू शकता.
अ�धक जाणनू �या.

"जा�हराती आप�याला सवा��धक उपय�ुत वाटतील"

उदाहरणाथ�, आपण बागकामा�वषयी वारंवार वेबसाइट आ�ण �लॉगना भेट देत अस�यास, आपण वेब �ाउझ के�याबरोबर बागकामाशी संबं�धत
जा�हराती आपण पाहू शकता.
अ�धक जाणनू �या.

"जा�हरात सेवा"

https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.com/chrome/intl/mr/privacy.html
https://play.google.com/books/intl/mr/privacy.html
https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=mr
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://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/technologies/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/technologies/pattern-recognition/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/partners/
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr/safetycenter/
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html


उदाहरणाथ�, आपण बागकामा�वषयी आम�या जा�हराती दश��वणा� या वेबसाइट आ�ण �लॉगना वारंवार भेट देत अस�यास, आपण वेब �ाउझ
के�याबरोबर या �वार�याशी संबं�धत जा�हराती पहाणे आपण �ारंभ क� शकता.
अ�धक जाणनू �या.

"आ�ण इतर से� सर"

आपले � थान अ�धक चांगले समजनू घे� यात मदत कर� यासाठ� मा�हती �दान करणारे से� सर आप� या �ड� हाइसम� ये अस ूशकतात. उदाहरणाथ�, गती
सार�या गो�ट� �नधा��रत कर�यासाठ� अिॅ�सलरोमीटर, �कंवा �वासाचे �दशा�नद�श शोध� यासाठ� जायरो� कोप वापरले जाऊ शकत.े
अ�धक जाणनू �या.

"मा�हती संक�लत करा"

यात आपला वापर डटेा आ�ण �ाधा�ये, Gmail संदेश, G+ �ोफाईल, फोटो, ि�ह�डओ, �ाउ�झगं इ�तहास, नकाशा शोध, द�तऐवज �कंवा अ�य Google-
हो�ट केलेल� साम�ी यासारखी मा�हती समा�व�ट असत.े
अ�धक जाणनू �या.

"इतर Google सेवांव�न, वयैि�तक मा�हतीसह, मा�हती असले�या एका सेवेव�न वयैि�तक मा�हती एक� करा"

उदाहरणाथ�, आपण आप�या Google खा�यावर साइन इन केले असत ेआ�ण Google वर शोध घेता, त�ेहा आपण प�ृठांसह, फोट�सह आ�ण आप�या
�म�ांकडील Google+ पो�टसह, साव�ज�नक वेबवर�ल शोध प�रणाम पाहू शकता आ�ण आप�याला ओळखतात त ेलोक �कंवा Google+ वर आपले
अनसुरण करतात त ेलोक �यां�या प�रणामांम�ये आप�या पो�ट आ�ण �ोफाईल पाहू शकतात.
अ�धक जाणनू �या.

"लोकांशी कने�ट करा"

उदाहरणाथ�, आपण Gmail सार�या अ�य Google उ�पादनांवर�ल लोकांसह आप�याकड ेअसले�या कने�शनवर आधा�रत, आप�याला कदा�चत
मा�हत अस ूशकतात अशा लोकां�या सचूना आपण �मळव ूशकता �कंवा Google+ वर कने�ट क� इि�छता आ�ण �या लोकांकड ेआप�यासह कने�शन
आहे त ेसचूना �हणनू आपले �ोफाईल पाहू शकतात.
अ�धक जाणनू �या.

"�े�डट काड�"

आपण Google खात ेअस�यासाठ� परेुसे मोठे नाह� हे दश��वणारा वाढ�दवस आपण ��व�ट के�यानंतर आपले खात ेअ�म झा�यास आपण आमची
वयाची आव�यकता पणू� करत अस�याची प�ुट� कर�यासाठ� एका लहान �े�डट काड��वारे आप�या वयाचे स�यापन करणे हा एक माग� आहे, आ�ह�
स�या साइन अप दर�यान �े�डट काड�ब�दल �वचारत नाह�.
अ�धक जाणनू �या.

"नवीन �वक�सत करा"

उदाहरणाथ�, Google चे श�दलेखन तपासणी सॉ�टवेअर िजथे वापरक�या�नी �यांचे �वतःचे श�ुधलेखन द�ु�त केले होत ेतथेील मागील शोधांचे
�व�लेषण क�न �वक�सत केले होत.े
अ�धक जाणनू �या.

"�ड�हाइस अ�भ�ापक"

आम�या सेवांवर �वेश कर�यासाठ� आपण कोणता अ��वतीय �ड�हाइस वापरत आहात हे �ड�हाइस अ�भ�ापक Google ला कळवतात, जे आप�या
�ड�हाइसवर आम�या सेवा सानकूु�लत कर�यासाठ� �कंवा आम�या सेवांशी संबं�धत कोण�याह� �ड�हाइस सम�यांचे �व�लेषण कर�यासाठ� वापर�या
जाऊ शकतात.
अ�धक जाणनू �या.

"�ड�हाइस-�व�श�ट मा�हती"

उदाहरणाथ�, आपण आप�या ड�ेकटॉपव�न Google Play ला भेट देता, त�ेहा वापरासाठ� कोण�या �ड�हाइसवर आपल� खरेद� उपल�ध �हावी असे
आपण ठर�व�यात आप�याला मदत कर�यासाठ� Google ह� मा�हती वाप� शकत.े
अ�धक जाणनू �या.

"आप�या वापरकता� अनभुवात सधुारणा करा"

उदाहरणाथ�, आम�या सेवांशी वापरकत� संवाद कसा साधतात हे �व�ले�षत कर�यासाठ� कुक�ज आ�हाला अनमुती देतात.
अ�धक जाणनू �या.

https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html


"कायदेशीर ���या �कंवा अमंलात आण�यायो�य शासक�य �वनंती"

अ�य तं��ान आ�ण सं�ेषण कंप�यां�माणे, Google ला �नय�मतपणे वापरकता� डटेा ह�तांत�रत कर�यासाठ� जगभरातील शासन आ�ण
�यायालयांकडील �वनं�या �ा�त होतात. आमचा कायदेशीर काय�संघ �वनंतीचा �कार कोणताह� असला तर� ��येक �वनंतीचे पनुरावलोकन करतो आ�ण
आ�ह� अवा�तव �कंवा यो�य ���येचे अनसुरण कर�त नसले�या �वनं�यांना समथ�न देत नाह�.
अ�धक जाणनू �या.

"सामा�यकरण �कंवा �� यमानता से�ट�ंज मया��दत करा"

उदाहरणाथ�, आपण आप�या से�ट�ंज �नवडू शकता जेणेक�न आपले नाव आ�ण फोटो जा�हरातीम�ये �दसणार नाह�.
अ�धक जाणनू �या.

''एका�धक साइटना �दले�या भेट�ंब�दल�या मा�हतीसह दवुा साधला''

Google Analytics �थम-प�ा�या कुक�जवर आधा�रत आहे. Google Analytics �वारे �य�ुप�न झाले�या डटेाचा, Google Analytics �ाहका�वारे
�कंवा Google �वारे, Google तं��ानाचा वापर क�न इतर वेबसाइटना �दले�या भेट�ंशी संबं�धत ततृीय-प�ा�या कुक�जशी दवुा साधला जाऊ शकतो,
उदाहरणाथ� जे�हा जा�हरातकता� अ�धक संब�ध जा�हराती तयार कर�यासाठ� �कंवा �या�या पढु�ल रहदार�चे �व�लेषण कर�यासाठ� �या�या Google
Analytics डटेाचा वापर क� इि�छतो.
अ�धक जाणनू �या.

"देखरेख"

उदाहरणाथ�, आम�या �स�ट�म हेतनूसुार काय� करत आहेत हे तपास�यासाठ� आ�ण �टु� शोधणे आ�ण �यांचे �नराकरण करणे यासाठ� आम�या
�स�ट�मचे सतत पर��ण करतो.
अ�धक जाणनू �या.

"आप�या ��य� �थाना�वषयी मा�हती संक�लत क� आ�ण �यावर ���या क� शकत"े

उदाहरणाथ�, Google नकाश ेआप�या वत�मान �थानावर नकाश े��य क� ��त क� शकतात.
अ�धक जाणनू �या.

"यो�य�र�या काय� क� शकत नाह�त"

उदाहरणाथ�, आ�ह� ‘lbcs’ �हटल� जाणार� एक कुक� वापरतो जी आप�यासाठ� एका �ाउझरम�ये अनेक Google द�तऐवज उघडणे श�य करत.े
अ�धक जाणनू �या.

"आ�ण आमचे भागीदार"

आ� ह� आम�या सेवांवर�ल जा�हरातींसाठ� आ�ण संशोधन हेतूंसाठ� �व�वसनीय �यवसायांना कुक�ज �कंवा समान तं��ान वापर� याची अनमुती देतो.
अ�धक जाणनू �या.

"फोन नंबर"

उदाहरणाथ�, आपण पनु�ा��ती पया�य �हणनू फोन नंबर जोड�यास, आपण आपला संकेतश�द �वसर�यास Google आप�याला तो र�सेट कर�यात
स�म कर�यासाठ� कोड असलेला मजकूर संदेश पाठव ूशकत.े
अ�धक जाणनू �या.

"Google आ�ण आम�या वापरक�या�चे संर�ण"

उदाहरणाथ�, आप�याला आप�या ईमेलवर�ल अन�धकृत �वेशा�वषयी काळजी अस�यास, Gmail मधील "अ�ंतम खात े��याकलाप" आप�याला
आप�या ईमेलमधील अल�कडील ��याकलापा�वषयी मा�हती दश��वत,े जसे क� आप�या मेलवर �वेश केलेला IP प�ा, वेळ आ�ण तार�ख या�माणेच,
संबं�धत �थान.
अ�धक जाणनू �या.

"संर�ण"

उदाहरणाथ�, आ�ह� IP प�े आ�ण कुक�ज संक�लत आ�ण �व�ले�षत करतो �याचे एक कारण �हणजे �वयंच�लत गैरवापरा�व��ध आम�या सेवांचे
संर�ण करणे हे आहे.
अ�धक जाणनू �या.

https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html


"�दान"

उदाहरणाथ�, आप�या �ड�हाइसवर �नय�ुत केलेला IP प�ा आपण �वनंती केलेला डटेा आप�या �ड�हाइसवर परत पाठ�व�यासाठ� वापरला जातो.
अ�धक जाणनू �या.

"सामा�यकरण"

उदाहरणाथ�, Google+ सह, आप�याकड ेअनेक �भ�न सामा�यकरण पया�य आहेत.
अ�धक जाणनू �या.

"इतरांसह �तुपणे आ�ण सलुभ सामा�यकरण"

उदाहरणाथ�, कोणीतर� आधीपासनूच संपका�त अस�यास, आपण Gmail मधील संदेशाम�ये �यांना जोडू इि�छत अस�यास Google �यांचे नाव
�वयंपणू� करेल.
अ�धक जाणनू �या.

"आप�यासाठ� ऑनलाइन अ�धक मह�वाचे असलेले लोक"

उदाहरणाथ�, आपण तयार करत असले�या संदेशा�या ��त, Cc, �कंवा Bcc फ��डम�ये आपण प�ा टाइप करता, त�ेहा Gmail आप�या संपक�
सचूीमधील प�े सचुवेल.
अ�धक जाणनू �या.

"आप�याला मा�हत असले�या लोकांसह गो�ट� सामा�यक करणे सोपे करणे"

उदाहरणाथ�, आपण Gmail �वारे कोणाशीतर� सं�ेषण के�यास आ�ण �यांना Google द�तऐवजात �कंवा Google कॅल�डरमधील इ�ह�ट म�ये जोडू
इि�छत अस�यास, आपण �यांचे नाव टाइप करणे �ारंभ करता त�ेहा �यांचा ईमेल प�ा �वयंपणू� क�न Google असे करणे सोपे करत.े
अ�धक जाणनू �या.

"आम�या जा�हराती पहा आ�ण �यां�याशी संवाद साधा"

उदाहरणाथ�, आ�ह� जा�हरातदारां�या जा�हराती प�ृठावर देतो �कंवा नाह� आ�ण �या जा�हराती वापरक�या��वारे पा�ह�या गे�या �कंवा नाह� यावर �यांना
�नय�मतपणे अहवाल देतो (या�या �वरोधात, उदाहरणाथ�, प�ृठाचा भाग अस�याने �यावर वापरक�या�नी ��ोल केले नाह�).
अ�धक जाणनू �या.

"आ� ह� एक��त केलेल� वयैि�तक�र� या न ओळखता ये�यायो�य मा�हती साव�ज�नक�र� या सामा�यक क� शकतो"

जे�हा अनेक लोक कशासाठ� शोध घेणे �ारंभ करतात, त�ेहा हे �यावेळ�या �व�श�ट कलाब�दल खपू उपय�ुत मा�हती �दान क� शकत.े
अ�धक जाणनू �या.

"Wi-Fi �वेश �बदं ूआ�ण सेल टॉवर"

उदाहरणाथ�, Google जवळपास�या सेल टॉवर�या �ात � थानावर आधा�रत आप� या �ड� हाइस�या � थानाचा अदंाज लाव ूशकत.े
अ�धक जाणनू �या.

"अ�धक संब�ध शोध प�रणाम"

उदाहरणाथ�, आ�ह� आप�यासाठ� फोटो, पो�ट आ�ण आप�या आ�ण आप�या �म�ांकडील अ�धक समा�व�ट क�न, आप�यासाठ� शोध अ�धक संब�ध
आ�ण �वार�यपणू� क� शकतो.
अ�धक जाणनू �या.

"आपल� साम�ी काढणे"

उदाहरणाथ�, आपण आपला वेब आ�ण अपॅ ��याकलाप, आपला �लॉग, आप�या मालक�ची Google साइट, आपले YouTube चॅनेल, आपले Google+
�ोफाईल �कंवा आपले संपणू� Google खात ेहटव ूशकता.
अ�धक जाणनू �या.

"trends दश�वणे"

आपण Google Trends आ�ण YouTube �ेि�डगं ि�ह�डओ वर यापकै� काह� पाहू शकता.
अ�धक जाणनू �या.

https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://support.google.com/websearch/answer/465?hl=mr
https://support.google.com/blogger/answer/41387?hl=mr
https://support.google.com/sites/answer/90598?hl=mr
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=mr
https://support.google.com/plus/answer/1044503?hl=mr
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/trends/?hl=mr
https://www.youtube.com/trending
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html


"इतर साइट आ�ण अ�ॅस वर�ल आपला ��याकलाप"

हा ��याकलाप कदा�चत Chrome संकालन सार�या आप�या Google उ�पादनां�या वापरामधनू �कंवा Google चे भागीदार असले�या साइट आ�ण
अ�ॅसवर आपण देता �या भेट�ंमधनू घेतला आहे. अनेक वेबसाइट आ�ण अ�ॅस �यांची साम�ी आ�ण सेवा सधुा�रत कर�यासाठ� Google चे भागीदार
होतात. उदाहरणाथ�, एखाद� वेबसाइट आम�या जा�हरात सेवा (AdSense सार�या) �कंवा �व�लेषण साधने (Google Analytics सारखी) वाप� शकत.े
ह� उ�पादने Google सह आप�या ��याकलापा�वषयी मा�हती सामा�यक करतात आ�ण आपले खात ेसे�ट�ंज आ�ण वापरात असले�या उ�पादनांवर
आधा�रत (उदाहरणाथ�, एखादा भागीदार Google Analytics चा आम�या जा�हरात सेवांसह संय�ुत �पात वापर करतो त�ेहा), हा डटेा आप�या
वयैि�तक मा�हतीशी संबं�धत अस ूशकतो.
अ�धक जाणनू �या.

https://myaccount.google.com/?hl=mr
https://www.google.com/intl/mr_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

