
خط مشی رازداری
آخرین اصالح: ٢٧ آذر ١٣٩۶ ه .ش. (مشاهده نسخه های بایگانی شده) (مثال های ابرپیوند در پایان این سند قرار دارد.)

روش های مختلفی برای استفاده از سرویس های ما وجود دارد – برای جستجوی اطالعات و به اشتراک گذاری آنها، برای برقراری ارتباط با سایر افراد یا ایجاد محتوای جدید.
وقتی اطالعاتی را با ما به اشتراک می گذارید، مثًال با ایجاد حساب Google ، می توانیم این سرویس ها را حتی بهتر کنیم - برای نشان دادن آگهی ها و نتایج جستجوی مرتبط تر به
شما، برای کمک به شما برای برقراری ارتباط با افراد یا برای سریع تر و آسان تر کردن اشتراک گذاری با دیگران. وقتی از سرویس های ما استفاده می کنید، می خواهیم به روشنی

بدانید که چگونه از اطالعات استفاده می کنیم و همچنین با روش های محافظت از حریم خصوصی تان آشنا شوید.

در خط مشی رازداری ما موارد زیر توصیف می شود:

اطالعات جمع آوری شده توسط ما و علت جمع آوری آنها.
چگونگی استفاده ما از آن اطالعات.

گزینه هایی که ارایه می کنیم، شامل نحوه دسترسی و به روزرسانی اطالعات.

ما سعی کرده ایم که این خط مشی رازداری تا حد امکان ساده باشد اما اگر با واژه هایی مانند کوکی ها، آدرس های IP، تگ های پیکسل و مرورگر ها آشنا نیستید، ابتدا درباره این
واژه های کلیدی مطالعه کنید. حریم خصوصی شما برای Google اهمیت دارد، از این رو چه به تازگی کاربر Google شده  و یا مدت زمان طوالنی است که کاربر آن هستید،

کمی وقت بگذارید تا با شیوه های کاری ما آشنا شوید – و در صورت وجود هرگونه پرسش با ما تماس بگیرید.

اطالعاتی که ما جمع آوری می کنیم

ما اطالعات را با این هدف جمع آوری می کنیم تا سرویس های بهتری را در اختیار تمام کاربران خود قرار دهیم - از تشخیص موارد پایه ای مانند اینکه شما به چه زبانی صحبت
می کنید گرفته تا موارد پیچیده تر مانند اینکه شما کدام یک از تبلیغ ها را از همه مفید تر تشخیص داده، چه افرادی به صورت آنالین برای شما اهمیت بیشتری دارند یا کدام یک از

ویدیوهای YouTube را احتماًال می پسندید.

با روش های زیر اطالعات را جمع آوری می کنیم:

اطالعاتی که در اختیار ما قرار می دهید.به عنوان مثال، برای استفاده از اکثر سرویس های ما الزم است که برای حساب Google ثبت نام کنید. وقتی این کار را انجام
می دهید، اطالعات شخصی مانند نام، آدرس ایمیل، شماره تلفن یا شماره کارت اعتباری شما را می پرسیم که در ارتباط با حسابتان ذخیره کنیم. اگر می خواهید از همه

مزایای قابلیت های اشتراک گذاری که ارائه می دهیم بهره مند شوید، شاید از شما بخواهیم یک نمایه Google  قابل مشاهده برای عموم نیز ایجاد کنید که می تواند حاوی
نام و عکستان باشد.

اطالعاتی که از استفاده شما از سرویس هایمان دریافت می کنیم. ما درباره سرویس هایی که استفاده می کنید و نحوه استفاده شما از آنها اطالعاتی جمع آوری می کنیم،
مانند زمانی که ویدیویی در YouTube تماشا می کنید، از سایتی دیدن می کنید که از سرویس های تبلیغاتی ما استفاده می کند یا محتوا و آگهی های ما را می بینید و با آنها

تعامل دارید. این اطالعات شامل موارد زیر است:

اطالعات دستگاه

اطالعات دستگاه ما اطالعات مرتبط با دستگاه (مانند مدل سخت افزار، نسخه سیستم عامل، شناسه های خاص دستگاه و اطالعاتی در باره شبکه تلفن همراه از
جمله شماره تلفن شما) را جمع آوری می کنیم. Google ممکن است    شناسه های دستگاه یا شماره تلفن شما را با حساب Google شما مرتبط سازد.

اطالعات گزارش

هنگام استفاده از سرویس های ما یا زمانی که محتوای ارائه شده توسط Google را مشاهده می کنید، به طور خودکار برخی اطالعات خاص را جمع آوری و
در گزارش های سرور ذخیره می کنیم. اطالعات شامل این موارد می شوند:

جزئیات مربوط به نحوه استفاده شما از سرویس های ما، از قبیل عبارت های جستجوی شما.
اطالعات مربوط به گزارش ارتباط تلفنی مانند شماره تلفن شما، شماره تلفن فرد تماس گیرنده، شماره هایی که تماس به آنها انتقال یافته، ساعت و

تاریخ تماس ها، مدت زمان تماس ها، اطالعات مسیریابی پیامک و انواع تماس ها.
آدرس پروتکل اینترنتی.

اطالعات فعالیت های دستگاه مانند خرابی های ایجاد شده، فعالیت سیستم، تنظیمات سخت افزاری، نوع مرورگر، زبان مرورگر، تاریخ و ساعت
درخواست شما و URL ارجاعی.

کوکی هایی که ممکن است بطور خاص مرورگر یا حساب Google شما را مشخص نمایند.

اطالعات مکان
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هنگامی که از یکی از سرویس های Google استفاده می کنید، ممکن است اطالعاتی درباره مکان واقعی شما جمع آوری و پردازش کنیم. ما از فناوری های
مختلف برای تعیین مکان استفاده می کنیم، از جمله آدرس GPS  ،IP  و سایر حسگرها که ممکن است به عنوان مثال اطالعاتی از دستگاه های اطراف، نقاط

دسترسی Wi-Fi و برج های سلولی به Google ارائه دهند.

شماره های خاص برنامه

برخی از سرویس ها دارای یک شماره برنامه خاص هستند. این شماره و اطالعات مربوط به نصب شما (مانند نوع سیستم عامل و شماره نسخه برنامه) که
ممکن است هنگام نصب یا حذف یک سرویس برای Google ارسال شود، یا زمانی که سرویس بطور دوره ای با سرورهای ما تماس برقرار میکند، بعنوان

مثال برای به روزرسانی های خودکار.

ذخیره سازی محلی

ما ممکن است با استفاده از روش هایی مانند ذخیره سازی مرورگر وب (از جمله HTML 5) و حافظه های پنهان داده برنامه، اطالعاتی (از جمله اطالعات
شخصی) را جمع آوری کرده و به صورت محلی در دستگاه شما ذخیره کنیم.

کوکی ها و فناوری های مشابه

وقتی از یک سرویس Google دیدن می کنید، ما و شرکایمان از فناوری های مختلفی برای جمع آوری و ذخیره اطالعات استفاده می کنیم و این موضوع
می تواند شامل استفاده از کوکی ها و تکنیکهای مشابه برای شناسایی برازر و دستگاه شما باشد. همچنین وقتی با سرویس هایی تعامل دارید که به شرکایمان

ارائه می دهیم، مثل سرویس های تبلیغاتی یا قابلیت های Google که ممکن است در سایت های دیگر نمایان شوند، از این تکنیکها برای جمع آوری و ذخیره
اطالعات استفاده می کنیم. محصول «Google Analytics» ما به کسب و کارها و مالکان سایت کمک می کند ترافیک وب سایت ها و برنامه هایشان را
تجزیه و تحلیل کنند. وقتی اطالعات Google Analytics توسط مشتریان Google Analytics یا Google در ارتباط با سرویس های تبلیغاتی ما

استفاده می شوند، مانند آنهایی که از کوکی DoubleClick استفاده می کنند، این اطالعات با استفاده از فناوری Google با اطالعات مربوط به بازدید از
چندین سایت مرتبط می شود.

اطالعاتی که هنگامی که شما به سیستم Google وسل هستید ما جمع آوری می کنیم ،عالوه بر اطالعاتی که درباره شما از شرکایمان به دست می آوریم، ممکن است با حساب
Google شما مرتبط شوند. وقتی اطالعات با حساب Google شما مرتبط هستند، آنها را به عنوان اطالعات خصوصی در نظر می گیریم. برای اطالعات بیشتر درباره اینکه

چگونه می توانید به اطالعات مرتبط شده با حساب Google خودتان دسترسی داشته باشید و آن ها را مدیریت یا حذف کنید، از بخش شفافیت و انتخاب این قوانین دیدن کنید.

ما چگونه از اطالعاتی که جمع آوری کرده ایم استفاده می کنیم

از اطالعاتی که از تمام سرویس هایمان جمع آوری می کنیم برای ارائه، حفظ، محافظت و بهبود سرویس هایمان، توسعه سرویس های جدید و محافظت از Google و کاربرانمان
استفاده می کنیم. همچنین از این اطالعات برای ارائه محتوای سفارشی به شما - مانند ارائه نتایج جستجو و تبلیغات مرتبط   تر- استفاده می کنیم.

ما ممکن است از نامی که شما برای نمایه Google خود ارایه می کنید برای تمام سرویس های ارایه شده خود که به یک حساب Google نیاز دارند استفاده کنیم. به عالوه، ما
ممکن است نامهای قدیمی وابسته به حساب Google شما را تعویض کنیم تا شما در تمام سرویس های ما بصورت یکسان شناخته شوید. اگر سایر کاربران از قبل ایمیل یا سایر

اطالعاتی را که سبب شناسایی شما می شود داشته باشند، ما اطالعات نمایه Google شما را که برای همه افراد قابل مشاهده است، مانند نام و عکس، به آنها نشان میدهیم.

اگر حساب Google دارید، ممکن است نام و عکس نمایه شما، و اقداماتی که در Google یا برنامه های شخص ثالث مرتبط با حساب Google خودتان انجام می دهید (مانند
1+ها، نقدهایی که می نویسید و نظراتی که پست می کنید) در خدماتمان از جمله در تبلیغات و زمینه های تجاری دیگر نشان دهیم. ما به انتخاب شما در محدودکردن تنظیمات

قابلیت مشاهده و اشتراک گذاری در حساب Google خودتان احترام می گذاریم.

هنگامی که با Google تماس می گیرید، سوابقی از تماس های شما را نگه داری می کنیم تا در برطرف کردن هرگونه مشکل احتمالی به شما کمک کنیم. ما ممکن است از آدرس
ایمیل شما برای اطالع رسانی به شما درباره سرویس های خود، مانند اطالع رسانی به شما درباره تغییرات و پیشرفت هایی که در آینده ایجاد می شود، استفاده کنیم.

از اطالعات جمع آوری شده از کوکی ها و سایر فناوری ها مانند تگ های پیکسل برای بهبود تجربه کاربری شما و کیفیت کلی سرویس هایمان استفاده می کنیم. یکی از محصوالتی
که به این منظور در سرویس هایمان استفاده می کنیم، Google Analytics است. به عنوان مثال، با ذخیره تنظیمات ترجیحی زبان شما می توانیم سرویس هایمان را به زبانی که

ترجیح می دهید، نمایش دهیم. هنگام نمایش آگهی های سفارشی به شما، شناسه ای را از کوکی ها یا تکنیکهای مشابه با دسته های حساس، مثل دسته های بر اساس نژاد، مذهب،
گرایش جنسی یا سالمتی مرتبط نمی کنیم.

سیستم های خودکار ما محتوای شما (از جمله ایمیل ها) را تجزیه و تحلیل می کنند تا ویژگی هایی را در محصول در اختیارتان قرار دهند که با شما مرتبط است، مانند نتایج
جستجوی سفارشی شده، تبلیغات متناسب با شما و شناسایی هرزنامه و بدافزار.

ممکن است اطالعات شخصی مربوط به یک سرویس را با اطالعات سرویس های دیگر Google، از جمله اطالعات شخصی، ترکیب کنیم  – به عنوان مثال، برای اینکه
 Google و آگهی های ارائه شده توسط Google اشتراک گذاری با افرادی که می شناسید ساده تر انجام شود. بنا بر تنظیمات حسابتان، ممکن است برای بهبود سرویس های

فعالیت شما در سایر سایت ها و برنامه ها با اطالعات شخصی شما مرتبط بشود.

ما قبل از استفاده از اطالعات با هدفی بجز موارد عنوان شده در این خط مشی رازداری، رضایت شما را درباره آن کسب می کنیم.

Google اطالعات شخصی موجود در سرورهای ما را در بسیاری از کشورهای دنیا پردازش میکند. ما ممکن است اطالعات شخصی شما را در سروری مورد پردازش قرار
دهیم که خارج از کشور محل سکونت شما باشد.
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شفافیت و داشتن حق انتخاب

افراد مختلف نگرانی های متفاوتی در ارتباط با حریم خصوصی خود دارند. هدف ما این است که در ارتباط با اطالعاتی که جمع آوری می کنیم بصورت شفاف عمل کنیم تا شما
بتوانید درباره نحوه استفاده از آنها انتخاب های معناداری داشته باشید. بعنوان مثال می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

برای تصمیم گیری در مورد انواع داده هایی که می خواهید هنگام استفاده از خدمات Google با حسابتان ذخیره شود (مانند ویدیوهایی که در YouTube تماشا کرده اید
یا جستجوهای گذشته تان)، کنترل های فعالیت Google خود را مرور و به روزرسانی کنید. همچنین می توانید برای مدیریت اینکه، وقتی در حالت خارج شده از حسابتان

از سرویس های ما استفاده می کنید، فعالیت خاصی در کوکی یا تکنیک مشابهی در دستگاه شما ذخیره شود یا نه، از این کنترل ها استفاده کنید.
.Google شما با استفاده از داشبورد Google بازبینی و کنترل انواع خاصی از اطالعات مرتبط با حساب

با استفاده از «تنظیمات آگهی»، تنظیمات برگزیده تان را برای آگهی های Google که در Google و وب به شما نشان داده می شود، مشاهده و ویرایش کنید، تنظیماتی
از قبیل به کدام دسته ها ممکن است عالقه داشته باشید. همچنین می توانید به آن صفحه سر بزنید تا از برخی از خدمات تبلیغاتی خاص Google انصراف دهید.

تنظیم کنید چگونه نمایه مرتبط با حساب Google شما به دیگران نشان داده شود.
کنترل کنید از طریق حساب Google خودتان اطالعات را با چه کسی به اشتراک می گذارید.

اطالعات مرتبط با حساب Google خودتان را از بسیاری از سرویس های ما دریافت کنید.
انتخاب کنید آیا عکس نمایه و نام نمایه تان در پیشنهادات مشترکی که در تبلیغات نشان داده می شوند، نمایش داده شوند.

شما همچنین می توانید مرورگر خود را بگونه ای تنظیم کنید که تمام کوکی ها، از جمله کوکی هایی که همراه با سرویس های ما هستند، را مسدود کرده یا زمانی که یک کوکی توسط
ما تنظیم می شود این مورد را نشان دهد. با این وجود، به خاطر داشتن این نکته مهم است که در صورت غیرفعال کردن کوکی های خود ممکن است بسیاری از سرویس های ما به

درستی کار نکنند. به عنوان مثال ممکن است ما تنظیمات ترجیحی زبان شما را ذخیره نکنیم.

اطالعاتی که شما به اشتراک می گذارید

بسیاری از سرویس های ما به شما امکان می دهند تا اطالعات را با سایر افراد به اشتراک بگذارید. فراموش نکنید زمانی که اطالعات را به صورت عمومی به اشتراک می گذارید،
ممکن است این اطالعات توسط موتورهای جستجو مانند Google بر اساس موضوع فهرست بندی شوند. سرویس های ما گزینه های مختلفی را در زمینه اشتراک گذاری و حذف

محتوا در اختیار شما قرار می دهند.

دسترسی به اطالعات شخصی شما و به روزرسانی آنها

هرگاه که از سرویس های ما استفاده میکنید، هدف ما این است که دسترسی به اطالعات شخصی  شما را در اختیار شما قرار دهیم. اگر این اطالعات اشتباه باشد، ما تالش می کنیم
تا روش هایی را برای به روزرسانی سریع یا حذف آنها در اختیارتان قرار دهیم – مگر اینکه الزم باشد آن اطالعات .را برای فعالیت های تجاری قانونی یا اهداف قانونی خود حفظ

کنیم

هدف ما این است که سرویس های خود را به گونه ای نگهداری کنیم تا از تخریب یا از بین رفتن اطالعات محافظت کنیم. به همین دلیل است که ما پس از حذف اطالعات از
سرویس ها توسط شما نسخه های باقیمانده از سرورهای فعال خود را بالفاصله حذف نکرده و ممکن است که اطالعات را از سیستم های پشتیبان خود حذف نکنیم.

اطالعاتی که ما به اشتراک می گذاریم

ما اطالعات شخصی را با شرکت ها، سازمان ها و افراد خارج از Google به اشتراک نمی گذاریم، مگر اینکه یکی از شرایط زیر ایجاد شود:

با کسب رضایت شما

در صورتی که رضایت شما را کسب کرده باشیم، اطالعات شخصی را با شرکت ها، سازمانها و افراد خارج از Google به اشتراک می گذاریم. ما برای
اشتراک گذاری اطالعات شخصی و حساس شما نیاز به کسب رضایت شما خواهیم داشت.

با سرپرست های دامنه

اگر حساب Google شما توسط یک سرپرست دامنه مدیریت می شود، (بعنوان مثال برای کاربران G Suite)، سرپرست دامنه و فروشندگانی که پشتیبانی کاربری را
برای سازمان شما ارایه میکنند به اطالعات حساب Google شما دسترسی خواهند داشت (از جمله ایمیل و سایر داده های شما). سرپرست دامنه شما ممکن است بتواند

کارهای زیر را انجام دهد:

مشاهده آمار مربوط به حساب شما، مانند آمار مربوط به برنامه هایی که شما نصب می کنید.
تغییر گذرواژه حساب کاربری شما.

توقف یا تعلیق دسترسی شما به حساب کاربری خود.
دسترسی یا حفظ اطالعات ذخیره شده بعنوان بخشی از حساب کاربری شما.

دریافت اطالعات حساب شما جهت تبعیت از قانون قابل اجرا، مقررات، روند حقوقی یا دستور دولتی قابل اجرا.
محدود کردن توانایی شما در حذف یا ویرایش اطالعات یا تنظیمات حریم خصوصی.

برای کسب اطالعات بیشتر به خط مشی رازداری سرپرست دامنه خود مراجعه کنید.

برای پردازش خارجی

ما اطالعات شخصی شما را در اختیار شرکت های وابسته یا سایر شرکت ها یا افراد قابل اطمینان قرار می دهیم تا آنها را بر اساس دستورالعمل های ما و با تبعیت از خط

https://myaccount.google.com/privacy?hl=fa#accounthistory
https://myaccount.google.com/privacy?hl=fa#toolsyoucanusenow
https://www.google.com/dashboard/?hl=fa
https://www.google.com/settings/ads/preferences?hl=fa
https://support.google.com/plus/answer/1355890?hl=fa
https://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=fa&page=guide.cs&guide=1257347
https://www.dataliberation.org/
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=fa
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info
https://support.google.com/a/answer/178897?hl=fa
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-affiliates


مشی رازداری ما و یا سایر اصول محرمانگی و امنیتی، برای ما پردازش کنند.

به دالیل حقوقی

ما اگر مطمئن باشیم که دسترسی، استفاده، حفظ یا ارایه اطالعات شخصی شما به سایر افراد بصورت منطقی الزم و ضروری است برای مقاصد زیر اطالعات
شخصی را با شرکت ها، سازمان ها یا افراد خارج از Google به اشتراک می گذاریم:

مطابقت با هر گونه قانون قابل اجرا، مقررات، روند حقوقی یا دستور دولتی قابل اجرا.
اجرای شرایط سرویس قابل اعمال، از جمله بازرسی تخلف های احتمالی.

شناسایی، جلوگیری یا هدف قرار دادن کاله برداری، و مشکالت ایمنی یا فنی.
محافظت در برابر نقض حقوق، دارایی یا ایمنی Google، کاربران ما یا عموم افراد بگونه ای که توسط قانون الزم و مجاز باشد.

ممکن است اطالعات غیرشخصی و غیرقابل شناسایی را به صورت عمومی و با شرکایمان به اشتراک بگذاریم – مانند ناشران، تبلیغ کنندگان یا سایت های مرتبط. به عنوان مثال،
برای نمایش گرایش های میزان استفاده کلی از سرویس هایمان، ممکن است اطالعات را به صورت عمومی به اشتراک بگذاریم.

در صورت ادغام شرکت Google و فروش دارایی ها یا موارد متعلق به آن، ما همچنان محرمانه بودن هرگونه اطالعات شخصی را حفظ کرده و قبل از انتقال اطالعات
شخصی یا اعمال یک خط مشی رازداری متفاوت در رابطه با آنها، این امر را به آن دسته از کاربران مورد نظر اطالع می دهیم.

امنیت اطالعات

ما سخت در تالش هستیم تا از Google و کاربران خود در برابر دسترسی یا ایجاد تغییرات غیر مجاز، قرار دادن اطالعات در اختیار سایر افراد یا تخریب اطالعاتی که در
اختیار داریم محافظت کنیم. در این راستا و به طور مشخص ما این اقدامات را انجام می دهیم: بطور خاص:

ما بسیاری از سرویس های خود را با استفاده از SSL رمزگذاری می کنیم.
هنگام دسترسی به حساب Google، امکان تأیید صحت 2 مرحله ای را برای شما فراهم کرده ایم و یک ویژگی مرور ایمن نیز در Google Chrome ارائه کرده ایم.

ما به منظور محافظت در برابر دسترسی غیرمجاز به سیستم ها، اقدامات مربوط به جمع آوری اطالعات، نگهداری و پردازش آنها (ازجمله اقدامات امنیتی فیزیکی) را
مورد بازبینی قرار می دهیم.

ما امکان دسترسی به اطالعات شخصی را تنها به آن دسته از کارکنان Google، پیمانکاران و نمایندگانی که برای پردازش اطالعات به دانستن آنها نیاز داشته، و
همچنین افرادی که بر اساس قراردادهای موجود از اصول محرمانگی شدیدی تبعیت می کنند محدود کرده ایم و در صورتی که آنها نتوانند از این اصول پیروی کنند،

قرارداد آنها لغو شده یا مورد تنبیه قرار می گیرند.

زمانی که این خط مشی رازداری اعمال می شود

خطمشی رازداری ما برای همه سرویس هایی که توسط  Google LLC و نهادهای وابسته به آن ارائه می شوند مانند YouTube، سرویس هایی که Google در دستگاه های
Android ارائه می دهد و سرویس هایی که در سایت های دیگر ارائه می شود (مانند سرویس های تبلیغاتی ما) اجرا می شود، اما سرویس هایی که خط مشی های رازداری جداگانه ای

دارند که با این خط مشی رازداری ترکیب نمی شوند، شامل آن نمی شوند.

خط مشی رازداری ما در مورد سرویس هایی که توسط سایر شرکت ها یا افراد ارایه می شود، از جمله محصوالت یا سایت هایی که در نتایج جستجو به شما نشان داده می شود،
سایت هایی که شامل سرویس های Google می شوند یا سایر سایت هایی که از طریق سرویس های ما دارای پیوند هستند اعمال نمی شود. اقدامات اطالعاتی سایر شرکتها و

سازمان هایی که سرویس های ما را تبلیغ می کنند و ممکن است از کوکی ها، تگ های پیکسل و سایر فن آوری ها برای ارایه و سفارش تبلیغات مرتبط استفاده کنند، تحت پوشش خط
مشی رازداری ما نخواهند بود.

پذیرش و همکاری با مراجع نظارتی

the EU-US and Swiss-US ما مرتبًا پایبندی خود را به خط مشی رازدار ی مان مورد بررسی قرار می دهیم. ما همچنین به چند چارچوب خودتنظیمی پایبند هستیم، ازجمله
Privacy Shield Frameworks (چارچوب های سپر حریم خصوصی اتحادیه اروپا-ایاالت متحده و سوئیس-ایاالت متحده) وقتی شکایات کتبی رسمی دریافت کنیم، با

شخصی که شکایت را مطرح کرده است برای پیگیری تماس می گیریم. با مقامات نظارتی مربوطه، ازجمله مقام های محلی محافظت از داده ها همکاری می کنیم تا هرگونه شکایت
مربوط به انتقال داده های شخصی را (که با خود کاربر مستقیماً  قابل حل نمی باشد) رفع کنیم.

تغییرات

خط مشی رازداری ما در فواصل زمانی مختلف ممکن است تغییر کند. ما بدون رضایت صریح شما، حقوق شما بر اساس مقررات این خط مشی رازداری را کاهش نخواهیم داد.
ما هرگونه تغییر در خط مشی رازداری را در این صفحه اعالم می کنیم و در صورتی که این تغییرات مهم باشند، یک اعالمیه مهم تر (از جمله برای برخی از سرویس ها،

اعالن های ایمیل مربوط به تغییرات خط مشی رازداری) را ارایه می کنیم. ما همچنین نسخه های قبلی این خط مشی رازداری را برای بازبینی شما در قسمت بایگانی نگهداری
می کنیم.

اقدامات مربوط به برخی از محصوالت خاص

در اعالمیه های زیر، اقدامات خاص مربوط به حریم خصوصی برای برخی از محصوالت و سرویس های خاص Google که شما ممکن است از آنها استفاده کنید ارایه شده
است:

Chrome OS و Chrome

https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://support.google.com/websearch/answer/173733?hl=fa
https://www.google.com/intl/fa/landing/2step/
https://www.google.com/chrome/intl/fa/more/security.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.com/chrome/intl/fa/privacy.html
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Family Link مدیریت شده با Google حساب های

برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد برخی از پرطرفدارترین خدماتمان، می  توانید از راهنمای حریم خصوصی محصوالت Google  بازدید کنید.

سایر مطالب مفید مرتبط با حریم خصوصی و امنیت

مطالب مفید در ارتباط با حریم خصوصی و امنیت را می توان از طریق صفحات خط مشی ها و اصول  Google یافت، از جمله:

اطالعاتی درباره فناوری ها و اصول ما که به همراه سایر موارد، اطالعات بیشتری در مورد
نحوه استفاده Google از کوکی ها را شامل می شود.

فناوری هایی که برای تبلیغات استفاده می کنیم.
چگونه الگوها را نیز مانند چهره ها تشخیص می دهیم.

صفحه ای که توضیح می دهد هنگامی که از وب سایت هایی که از محصوالت تبلیغات، تجزیه و تحلیل و اجتماعی ما استفاده می کنند، بازدید می کنید، چه اطالعاتی با
Google به اشتراک گذاشته می شود.

ابزار بازبینی حریم خصوصی که مرور تنظیمات کلیدی حریم خصوصی تان را آسان می کند.
مرکز ایمنی  Google که اطالعاتی درباره نحوه ایمن و امن ماندن در دنیای آنالین ارائه می دهد.

«دسترسی به اطالعات شخصی تان»

به عنوان مثال با داشبورد Google می توانید سریع و آسان برخی از اطالعات مربوط به حساب Google خودتان را ببینید.
بیشتر بدانید.

«آگهی های که به نظر شما بسیار سودمند خواهند بود»

به عنوان مثال اگر اغلب از وب سایت ها و وبالگ های مربوط به باغبانی بازدید می کنید، ممکن است آگهی های مربوط به باغبانی را هنگام مرور وب ببینید.
بیشتر بدانید.

«سرویس های تبلیغاتی»

به عنوان مثال اگر اغلب از وب سایت ها و وبالگ های مربوط به باغبانی بازدید می کنید که آگهی های ما را نشان می دهند، ممکن است آگهی های مربوط به باغبانی را هنگام مرور
وب ببینید.

بیشتر بدانید.

«و سایر حسگرها»

ممکن است دستگاه شما حسگرهایی داشته باشد که برای کمک به درک بهتر مکان شما اطالعاتی ارائه دهند. به عنوان مثال، شتاب سنج می تواند برای تعیین مواردی مثل سرعت
یا ژیروسکوپ برای تعیین جهت حرکت استفاده شود.

بیشتر بدانید.

«جمع آوری اطالعات»

این مورد شامل اطالعاتی مانند پیام های Gmail، نمایه +G، عکس ها، ویدیوها، سابقه مرور، جستجوهای نقشه، سندها، موارد برگزیده و اطالعات میزان مصرفتان یا سایر
محتوای میزبانی شده توسط Google می شود.

بیشتر بدانید.

«Google ترکیب اطالعات شخصی از یک سرویس با اطالعاتی از جمله اطالعات شخصی، از سایر سرویس های»

به عنوان مثال وقتی وارد سیستم حساب Google خودتان شده اید و در Google جستجو می کنید، ممکن است نتایج جستجو را از شبکه عمومی به همراه صفحات، عکس ها، و
پست های  +Google از دوستانتان ببینید و افرادی که شما را می شناسند یا شما را در  +Google دنبال می کنند ممکن است پست ها و نمایه تان را در نتایجشان ببینند.

بیشتر بدانید.

«برقراری ارتباط با افراد»

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


به عنوان مثال ممکن است بر اساس ارتباطاتی که با افراد در دیگر محصوالت Google دارید، مانند Gmail، پیشنهاد افرادی را دریافت کنید که می شناسید یا بخواهید با آنها در
 +Google ارتباط برقرار کنید و افرادی که با شما ارتباط دارند ممکن است نمایه شما را به عنوان پیشنهاد دریافت کنند.

بیشتر بدانید.

«کارت اعتباری»

Google هرچند در حال حاضر هنگام ثبت نام کارت اعتباری نمی خواهیم، در مواقعی که حسابتان به دلیل وارد کردن تاریخ تولدی که نشان می دهد سن الزم برای داشتن حساب
را ندارید، غیر فعال شده باشد، تأیید سنتان از طریق تراکنش کارت اعتباری راهی برای تأیید این است که شما شرط سنی الزم از نظر ما را دارید.

بیشتر بدانید.

«توسعه موارد جدید»

به عنوان مثال نرم افزار غلط گیر Google بر اساس تجزیه و تحلیل جستجوهای قبلی نوشته شد که در آنجا کاربران امالی خودشان را تصحیح کرده بودند.
بیشتر بدانید.

«شناسه های دستگاه»

شناسه های دستگاه به Google امکان می دهند بداند دقیقًا از کدام دستگاه برای دسترسی به سرویس هایمان استفاده می کنید، که از این ویژگی می توان برای سفارشی کردن
سرویس مان در دستگاهتان استفاده کرد یا هرگونه مشکالت دستگاه را که مربوط به سرویس هایمان می شو،د تجزیه و تحلیل کرد.

بیشتر بدانید.

«اطالعات مخصوص دستگاه»

به عنوان مثال وقتی از طریق رایانه تان از Google Play بازدید می کنید، Google می تواند از این اطالعات استفاده کند تا به شما کمک کند تصمیم بگیرید در کدام دستگاه
می خواهید خریدهایتان برای استفاده در دسترس باشند.

بیشتر بدانید.

«بهبود تجربه کاربری تان»

به عنوان مثال کوکی ها به ما امکان می دهند چگونگی تعامل کاربران را با سرویس هایمان تجزیه و تحلیل کنیم.
بیشتر بدانید.

«روند قانونی یا درخواست دولتی قابل اجرا»

مانند دیگر شرکت های ارتباطات و فناوری، Google مرتبًا درخواست هایی را از دولت ها و دادگاه های سراسر دنیا دریافت می کند تا اطالعات کاربری را به آنها ارائه دهد. تیم
حقوقی ما تک تک درخواست ها را صرف  نظر از نوع آنها، بررسی می کند و وقتی به نظر می رسد درخواست ها خیلی وسیع هستند یا روند درستی را دنبال نمی کنند، اغلب آنها

را پس می فرستد.
بیشتر بدانید.

«محدود کردن تنظیمات قابلیت مشاهده و اشتراک گذاری»

برای مثال، می توانید تنظیمات خود را به صورتی انجام دهید که نام و عکس شما در تبلیغ نشان داده نشود.
بیشتر بدانید.

«پیوند شده به اطالعات مربوط به بازدید از چند سایت»

«Google Analytics» بر اساس کوکی های شخص اول است. داده های ایجاد شده از طریق «Google Analytics»، می توانند توسط مشتری Google Analytics یا
توسط Google، با استفاده از فناوری Google به کوکی های شخص ثالثی که مربوط به بازدید از وب سایت های دیگر هستند مرتبط شوند، برای مثال وقتی تبلیغ کننده ای

می خواهد از داده های Google Analytics خودش برای ایجاد تبلیغات مرتبط تر استفاده کند یا ترافیکش را بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
بیشتر بدانید.

«حفظ»

به عنوان مثال، برای شناسایی یا رفع خطاها، به طور پیوسته بر سیستم هایمان نظارت داریم تا بررسی کنیم به شیوه در نظر گرفته شده کار می کنند یا خیر.
بیشتر بدانید.

«ممکن است اطالعات مربوط به مکان واقعی تان جمع آوری و پردازش شود»

به عنوان مثال Google Maps می تواند نمای نقشه را روی مکان کنونی شما متمرکز کند.
بیشتر بدانید.

https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html


«ممکن است درست کار نکند»

به عنوان مثال ما از کوکی ای استفاده می کنیم که «lbcs» نام دارد و این امکان را به شما می دهد بسیاری از سندنگارهای Google را در یک مرورگر باز کنید.
بیشتر بدانید.

«و شرکای ما»

به کسب و کارهای معتمد اجازه می دهیم از کوکی ها یا فناوری های مشابه برای اهداف تحقیقی و تبلیغی درباره سرویس هایمان استفاده کنند.
بیشتر بدانید.

«شماره تلفن»

به عنوان مثال اگر شماره تلفنی را به عنوان گزینه بازیابی اضافه کنید، در صورتی که گذرواژه تان را فراموش کنید، Google می تواند یک پیام با کدی برای بازنشانی
گذرواژه تان برای شما ارسال کند.

بیشتر بدانید.

«محافظت از Google و کاربرانمان»

به عنوان مثال اگر روی دسترسی غیرمجاز به ایمیل تان حساس هستید، «آخرین فعالیت حساب» در Gmail اطالعاتی مربوط به فعالیت اخیر در ایمیل تان را به شما نشان
می دهد، مانند آدرس های IP که به ایمیل شما دسترسی داشته اند، مکان مربوط به این آدرس ها و همچنین ساعت و تاریخ آن.

بیشتر بدانید.

«محافظت»

به عنوان مثال، محافظت از سرویس هایمان در برابر سوءاستفاده خودکار، یکی از علت هایی است که آدرس های IP و کوکی ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کنیم.
بیشتر بدانید.

«ارائه»

به عنوان مثال، آدرس IP اختصاص داده شده به دستگاه شما برای ارسال اطالعات درخواستی شما به دستگاهتان استفاده می شود.
بیشتر بدانید.

«اشتراک گذاری»

به عنوان مثال با  +Google، گزینه های اشتراک گذاری زیادی دارید.
بیشتر بدانید.

«اشتراک گذاری سریع تر و آسان تر با دیگران»

به عنوان مثال اگر کسی از قبل جزء مخاطبین باشد، در صورتی که بخواهید وی را به پیامی در Gmail اضافه کنید، Google نامش را به صورت خودکار کامل می کند.
بیشتر بدانید.

«افرادی که در فضای آنالین برای شما بیشترین اهمیت را دارند»

به عنوان مثال وقتی آدرسی را در قسمت به، گیرنده کپی یا گیرنده کپی مخفی پیامی که می نویسید، تایپ می کنید، Gmail آدرس هایی را از لیست مخاطبین تان پیشنهاد می دهد.
بیشتر بدانید.

«برای اشتراک گذاری آسان تر موارد با افرادی که می شناسید»

به عنوان مثال اگر با شخصی از طریق Gmail ارتباط دارید و بخواهید وی را به سندنگار Google یا رویدادی در تقویم Google اضافه کنید، وقتی شروع به تایپ کردن
نام وی می کنید، Google این کار را با تکمیل خودکار آدرس ایمیل وی برای شما آسان می کند.

بیشتر بدانید.

«مشاهده و تعامل با آگهی های ما»

به عنوان مثال مرتبًا به تبلیغ کنندگان گزارش می کنیم آیا آگهی آنها را در صفحه نمایش داده ایم و آیا آن آگهی احتماًال توسط کاربران قابل مشاهده بوده است (برای مثال در مقابل
قرار داشتن در قسمتی از صفحه که کاربران به آنجا نرفتند).

بیشتر بدانید.

«ممکن است اطالعات جمع آوری شده ای را که به صورت شخصی قابل شناسایی نباشند، به صورت عمومی به اشتراک بگذاریم»

https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html


وقتی تعداد زیادی از افراد شروع به جستجوی موردی می کنند، این کار اطالعات بسیار مفیدی را درباره گرایش های خاص در آن زمان نشان می دهد.
بیشتر بدانید.

«نقاط دسترسی Wi-Fi و برج های سلولی»

برای مثال Google می تواند مکان تقریبی دستگاهتان را بر اساس مکان شناخته شده برج های سلولی اطراف تخمین بزند.
بیشتر بدانید.

«نتایج جستجوی مرتبط   تر»

به عنوان مثال می توانیم با در نظر گرفتن عکس ها، پست ها و موارد دیگر از شما و دوستانتان، جستجو را برای شما مرتبط  تر و جالب تر کنیم.
بیشتر بدانید.

«حذف محتوایتان»

برای مثال، می توانید فعالیت وب و برنامه، وبالگ، سایت Google متعلق به خودتان، کانال YouTube خود، نمایه  +Google خود یا کل حساب Google خود را حذف
کنید.

بیشتر بدانید.

«برای نمایش گرایش ها»

می توانید برخی از این موارد را در Google Trends و YouTube Trends ببینید.
بیشتر بدانید.

«فعالیت شما در سایر سایت ها و برنامه ها»

شاید منشأ این فعالیت، استفاده شما از محصوالت Google مانند همگام سازی Chrome یا بازدیدهایتان از سایت ها و برنامه های شریک با Google باشد. بسیاری از
وب سایت ها و برنامه ها برای بهبود محتوا و خدماتشان با Google شریک می شوند. برای مثال، یک وب سایت ممکن است از سرویسهای تبلیغاتی ما (مانند AdSense) و یا

از ابزارهای تجزیه و تحلیل ما (مانندGoogle Analytics) استفاده کند. این محصوالت اطالعاتی درباره فعالیت شما با Google به اشتراک می گذارند و بنا بر تنظیمات
حساب شما و محصوالت مورد استفاده (برای مثال وقتی شریکی از Google Analytic در ارتباط با خدمات تبلیغاتی ما استفاده می کند) ممکن است این داده ها با اطالعات

شخصی شما مرتبط شوند.
بیشتر بدانید.

https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://support.google.com/websearch/answer/465?hl=fa
https://support.google.com/blogger/answer/41387?hl=fa
https://support.google.com/sites/answer/90598?hl=fa
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=fa
https://support.google.com/plus/answer/1044503?hl=fa
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=fa
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/trends/?hl=fa
https://www.youtube.com/trending
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://myaccount.google.com/?hl=fa
https://www.google.com/intl/fa_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

