
Tájékoztató szülők/gondviselők részére

Ebben a tájékoztatóban információt talál azokról a személyes adatokról, melyeket iskolánk a G Suite for Education fiók

létrehozásával a Google felé szolgáltat, illetve hogy a Google hogyan gyűjt, használ fel és tesz közzé adatokat gyermeké-

ről a fiókhasználattal kapcsolatban. A G Suite for Education fiókot használva a tanulók az alábbi alapszolgáltatásokhoz

férhetnek hozzá, illetve használhatják azokat (lásd: https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):

Gmail, Google+, Calendar, Chrome Sync, Classroom, Cloud Search, Contacts, Docs, Sheets, Slides, Forms, 
Drive, Groups, Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk, Jamboard, Keep, Sites, Vault.

Emellett hozzáférést biztosítunk tanulóink számára az alábbi Kiegészítő szolgáltatásokhoz:

YouTube, Blogger, Google Maps.

A https://support.google.com/a/answer/6356441 oldalon további információt talál a Kiegészítő szolgáltatásokról és ar-

ról, hogy azok miben különböznek az alapszolgáltatásoktól.

A Google tájékoztatást nyújt az általa gyűjtött adatokról, valamint arról, hogy mire használja és hozza nyilvánosságra a

G Suite for Education fiókból szerzett adatokat a G Suite for Education adatvédelmi közleményében (G Suite for Educati-

on Privacy Notice), mely a https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html oldalon olvasható.

Önnek a tájékoztató teljes tartalmát meg kell ismernie. Az alábbiakban néhány gyakori kérdésre adott választ olvashat:

Milyen személyes adatokat gyűjt a Google?

Tanulói fiók létrehozásakor iskolánk megadhatja a tanulók bizonyos személyes adatát a Google-nek (pl. név, e-mail-cím,

jelszó). A Google közvetlenül a tanulóktól is gyűjthet személyes adatokat (pl. a fiók helyreállításához szükséges telefon -

szám vagy profilkép).

Amikor egy diák a Google szolgáltatásait használja, a Google az adott szolgáltatások használata alapján is gyűjt adatokat.

Ez a következőket foglalja magában:

 eszközadatok (pl. hardvermodell, az operációs rendszer verziója, egyedi eszközazonosítók, mobilhálózati adatok,

beleértve a telefonszámot is);

 naplóadatok (pl. annak részletet, hogy a felhasználó hogyan használta a Google-szolgáltatásokat, eszközesemény-

információk, felhasználó IP-címe);

 különféle technológiák (pl. IP-cím, GPS és egyéb érzékelők) által meghatározott helyadatok;

 egyedi alkalmazásszámok (pl. az alkalmazás verziószáma), és

 cookie-k  vagy  hasonló  technológiák,  amelyeket  egy  böngészővel  vagy  eszközzel  kapcsolatos  információk  (pl.

előnyben részesített nyelv és egyéb beállítások) gyűjtésére és tárolására használnak.

Hogyan használja a Google ezeket az információkat?

A G Suite for Education Alapszolgáltatásaiban, a Google a tanulók személyes adatait arra használja, hogy biztosítsa, fenn -

tartsa és megvédje a szolgáltatásait. Az Alapszolgáltatásokban Google nem jelenít meg hirdetéseket, illetve nem használ-

ja fel a Alapszolgáltatásokban gyűjtött személyes adatokat célzott hirdetésre.

A Google Kiegészítő szolgáltatásokban a Google az összes Kiegészítő Szolgáltatásból gyűjtött adatot arra használja fel,

hogy biztosítsa, fenntartsa, megvédje és fejlessze azokat, valamint új szolgáltatásokat fejlesszen ki, továbbá megvédje a

Google-t és felhasználóit. A Google ezeket az információkat személyre szabott tartalmak, például relevánsabb keresési

eredmények megjelenítésére is felhasználhatja. A Google kombinálhatja az egyik szolgáltatásból származó személyes

adatokat más Google-szolgáltatásokból származó adatokkal, beleértve a személyes adatokat is.

A Google felhasználja a személyes adatokat célzott hirdetésre?

Nem. A Google nem használja fel az általános és középiskolás korú G Suite for Education felhasználók személyes adatait

(vagy a G Suite for Education-fiókhoz kapcsolódó adatokat) célzott hirdetésre, sem az Alapszolgáltatásokban, sem a G Su-

ite for Education fiók használata során elért egyéb Kiegészítő szolgáltatásokban.
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Megoszthat a gyermekem adatokat másokkal a G Suite for Education fiók használata során?

Lehetővé tehetjük a diákok számára, hogy hozzáférjenek olyan Google szolgáltatásokhoz, mint pl. Google Docs and Sites,

amelyek olyan funkciókat tartalmaznak, amelyeken a felhasználók információkat oszthatnak meg másokkal vagy nyilvá-

nossá tehetik azokat. A felhasználók által nyilvánossá tett tartalmak belekerülhetnek az internetes keresők (pl. Google)

adatbázisába.

A Google nyilvánosságra hozza gyermekem személyes adatait?

A Google nem oszt meg személyes adatokat a Google-on kívüli vállalatokkal, szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, ki -

véve, ha az alábbi körülmények valamelyike fennáll:

• Szülői vagy gondviselői beleegyezéssel. A Google megosztja személyes adatait a Google-on kívüli vállalatokkal,

szervezetekkel vagy személyekkel, ha rendelkezik a szülők beleegyezésével (a beleegyezési korhatár alatti felhasz-

nálók esetében), amelyeket a G Suite for Education iskolákon keresztül szerezhet be.

• A Szegedi Vörösmarty Mihály Általános Iskolával. A G Suite for Education fiókok, mivel iskola által kezelt fiókok,

hozzáférést biztosítanak a rendszergazdáknak a bennük tárolt információkhoz.

• Külső feldolgozásra. A Google személyes adatokat adhat meg társvállalatoknak vagy más megbízható vállalkozá-

soknak vagy magánszemélyeknek, hogy azokat a Google számára feldolgozzák a Google utasításai alapján, vala-

mint a G Suite for Education adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak, illetve egyéb titoktartási és biztonsági intézke-

dések betartásával.

• Jogi okokból. A Google megosztja a személyes adatokat a Google-on kívüli vállalatokkal, szervezetekkel vagy ma -

gánszemélyekkel, ha jóhiszeműen úgy véli, hogy az adatokhoz való hozzáférés, azok felhasználása, megőrzése vagy

nyilvánosságra hozatala észszerűen szükséges a következőkhöz:

◦ vonatkozó jogszabályoknak, rendeletnek, jogi eljárásoknak vagy végrehajtható kormányzati kérésnek.

◦ a vonatkozó Szolgáltatási Feltételek érvényesítése, beleértve az esetleges jogsértések kivizsgálását is.

◦ csalás, biztonsági vagy technikai problémák felderítése, megelőzése vagy más módon történő kezelése.

◦ a Google, a Google felhasználói vagy a nyilvánosság jogait, tulajdonát vagy biztonságát ért sérelemmel szem-

beni védelem, a törvény által előírt vagy megengedett módon.

A Google nem személyes adatokat (pl. a szolgáltatások használatával kapcsolatos trendek) is megoszt nyilvánosan és a

partnereivel.

Milyen lehetőségeim vannak szülőként vagy gondviselőként?

Először is beleegyezhet abba, hogy gyermeke adatait a Google gyűjtse és felhasználja. Ha nem adja meg a beleegyezé-

sét, nem hozunk létre G Suite for Education fiókot gyermeke számára, és a Google nem gyűjti és nem használja fel gyer -

meke adatait a jelen tájékoztatóban leírtak szerint.

Ha hozzájárul ahhoz, hogy gyermeke használja a G Suite for Education programot, az iskola rendszergazdájától kérheti

gyermeke G Suite for Education fiókjához való hozzáférést vagy annak törlését. Ha le szeretné állítani gyermeke adatai-

nak további gyűjtését vagy felhasználását, kérheti, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatásfelügyeleti eszközökkel korlátoz -

zuk a gyermek funkciókhoz vagy szolgáltatásokhoz való hozzáférését, vagy teljesen töröljük a gyermek fiókját. Ön és

gyermeke a G Suite for Education fiókba bejelentkezve ellátogathat a https://myaccount.google.com oldalra, hogy meg-

tekintse és kezelje a fiók személyes adatait és beállításait.

Mi a teendő, ha további kérdéseim vannak, vagy szeretnék tovább olvasni?

Ha kérdése van a Google G Suite for Education fiókok használatával vagy az Ön számára rendelkezésre álló lehetőségek-

kel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az iskola rendszergazdájával. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Go-

ogle hogyan gyűjti, használja fel és adja ki a személyes adatokat a szolgáltatások nyújtása érdekében, kérjük, olvassa el

az alábbi oldalakat:

• G Suite for Education Adatvédelmi Központ,

• G Suite for Education adatvédelmi nyilatkozat,

• Google adatvédelmi irányelveit.

A G Suite for Education alapszolgáltatásait iskolánk a G Suite for Education-szerződés alapján veszi igénybe.
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