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pabaigoje).

Yra daug skirtingų būdų, kaip galite naudotis mūsų paslaugomis – ieškoti informacijos ir ja dalytis su kitais, bendrauti su kitais
žmonėmis ar kurti naują turinį. Kai dalijatės su mumis informacija, pvz., kurdami „Google“ paskyrą, galime tas paslaugas dar
labiau pagerinti – teikti jums aktualesnius paieškos rezultatus ir skelbimus, padėti bendrauti su žmonėmis ar greičiau ir
paprasčiau dalytis informacija su kitais. Norime, kad naudodamiesi mūsų paslaugomis žinotumėte, kaip mes naudojame
informaciją, ir būdus, kuriais galite išsaugoti savo privatumą.

Privatumo politikoje paaiškinama:

kokią informaciją renkame ir kodėl;
kaip naudojame tą informaciją;
kokius pasirinkimus siūlome, įskaitant tai, kaip pasiekti ir atnaujinti informaciją.

Bandome viską pateikti kuo paprasčiau, bet jei nežinote tokių terminų kaip slapukai, IP adresai, taškų žymos ir naršyklės,
pirmiausia skaitykite apie šiuos pagrindinius terminus. „Google“ rūpi jūsų privatumas, todėl nesvarbu, ar pirmą kartą naudojatės
„Google“, ar esate ilgametis naudotojas, skirkite laiko susipažinti su mūsų praktika ir, jei kils klausimų, susisiekite su mumis.

Mūsų renkama informacija

Renkame informaciją, kad galėtume teikti geresnes paslaugas visiems naudotojams. Tai atliekame siekdami sužinoti pagrindinę
informaciją, pvz., kuria kalba šnekate, ir sudėtingesnius dalykus, pvz., kurie skelbimai jums naudingiausi, kurie žmonės
labiausiai rūpi internete arba kurie „YouTube“ vaizdo įrašai gali patikti.

Informaciją renkame toliau nurodytais būdais.

Informacija, kurią mums pateikiate. Pavyzdžiui, norint naudoti daugelį paslaugų, reikia prisiregistruoti gauti „Google“
paskyrą. Kai užsiregistruosite, prašysime pateikti asmeninės informacijos, pvz., vardą ir pavardę, el. pašto adresą,
telefono ar kredito kortelės numerį, kurią saugosime paskyroje. Jei norėsite pasinaudoti visais siūlomais bendrinimo
funkcijų pranašumais, paprašysime sukurti viešai matomą „Google“ profilį, kuriame gali būti pateikiamas jūsų vardas ir
nuotrauka.

Informacija, kurią gauname jums naudojantis paslaugomis. Renkame informaciją apie naudojamas paslaugas ir
tai, kaip jas naudojate, pvz., kai žiūrite „YouTube“ vaizdo įrašą, lankotės svetainėje, kurioje naudojamos reklamavimo
paslaugos, arba peržiūrite ir naudojatės skelbimais ir turiniu. Toliau pateikiama ši informacija:

Įrenginio informacija

Renkame konkrečių įrenginių informaciją (pvz., aparatinės įrangos modelį, operacinės sistemos versiją,
unikalius įrenginio identifikatorius ir mobiliojo tinklo informaciją, įskaitant telefono numerį). „Google“ gali susieti
įrenginio identifikatorius arba telefono numerį su jūsų „Google“ paskyra.

Žurnalo informacija

Kai naudojatės paslaugomis arba peržiūrite „Google“ teikiamą turinį, automatiškai renkame ir saugome tam tikrą
serverių žurnalų informaciją. Ši informacija apima:

išsamią informaciją apie tai, kaip naudojote paslaugą, pvz., paieškos užklausas;
telefonijos žurnalo informaciją, pvz., telefono numerį, skambinančiojo numerį, peradresuojamus numerius,
skambučių datas ir laiką, skambučių trukmę, tekstinių žinučių (SMS) nukreipimo informaciją ir skambučių
tipus;
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interneto protokolo adresą;
įvykio su įrenginiu informaciją, pvz., gedimus, sistemos aktyvumą, kompiuterinės įrangos nustatymus,
naršyklės tipą, naršyklės kalbą, užklausos datą ir laiką ir universalųjį adresą (URL);
slapukus, kurie gali unikaliai identifikuoti jūsų naršyklę ar „Google“ paskyrą.

Vietos nustatymo informacija

Kai naudojate „Google“ paslaugas, galime rinkti ir tvarkyti informaciją apie jūsų buvimo vietovę. Vietovei
nustatyti naudojame įvairias technologijas, įskaitant IP adresą, GPS ir kitus jutiklius/, kurie, pvz., gali teikti
„Google“ informaciją apie netoliese esančius įrenginius, „Wi-Fi“ prieigos taškus ir mobiliojo ryšio bokštus.

Unikalūs programos numeriai

Kai kurios paslaugos turi unikalų programos numerį. Šis numeris ir informacija apie diegimą (pvz., operacinės
sistemos tipas ir programos versijos numeris) gali būti siunčiami „Google“, kai įdiegiate ar pašalinate tą paslaugą
arba kai ta paslauga periodiškai susisiekia su mūsų serveriais, pvz., dėl automatinių naujinių.

Vietinė atmintinė

Galime rinkti ir saugoti informaciją (įskaitant asmeninę informaciją) jūsų įrenginyje, naudodami tokius
mechanizmus, kaip, pvz., naršyklės žiniatinklio atmintinę (įskaitant HTML5) ir programos duomenų talpyklas.

Slapukai ir panašios technologijos

Mes ir mūsų partneriai naudojame įvairias technologijas informacijai rinkti ir saugoti, kai lankotės „Google“
paslaugoje. Tai gali būti slapukų ar panašių technologijų naudojimas naršyklei ir įrenginiui identifikuoti. Be to, šias
technologijas naudojame informacijai rinkti ir saugoti, kai sąveikaujate su partneriams teikiamomis paslaugomis,
pvz., reklamavimo paslaugomis arba „Google“ funkcijomis, kurios gali būti teikiamos kitose svetainėse. Mūsų
„Google Analytics“ produktai padeda įmonėms ir svetainių savininkams analizuoti srautą į jų svetaines ir
programas. Kai „Google Analytics“ informacija naudojama kartu su mūsų reklamavimo paslaugomis, pvz.,
kuriose naudojamas „DoubleClick“ slapukas, „Google Analytics“ klientas arba „Google“ susieja ją su
informacija apie apsilankymus kitose svetainėse, naudodami „Google“ technologijas.

Informacija, renkama, kai esate prisijungę prie „Google“ (kartu su informacija, kurią gauname iš partnerių), gali būti susieta su
jūsų „Google“ paskyra. Kai informacija susieta su „Google“ paskyra, ją laikome asmenine informacija. Daugiau informacijos apie
tai, kaip galite pasiekti, tvarkyti ar pašalinti su „Google“ paskyra susietą informaciją, pateikiama šios politikos skiltyje „Aiškumas
ir pasirinkimas“.

Kaip naudojame surinktą informaciją

Iš visų paslaugų surinktą informaciją naudojame siekdami teikti paslaugas, jas palaikyti, apsaugoti ir patobulinti, kurti naujas
paslaugas ir apsaugoti „Google“ bei naudotojus. Taip pat šią informaciją naudojame siūlydami jums pritaikytą turinį, pvz.,
pateikdami aktualesnius paieškos rezultatus ir skelbimus.

Jūsų sukurtą „Google“ profilio pavadinimą naudojame visose siūlomose paslaugose, kuriose reikalinga „Google“ paskyra. Be to,
galime pakeisti anksčiau su „Google“ paskyra susietus pavadinimus, kad visose paslaugose būtų naudojamas tas pats
pavadinimas. Jei kiti naudotojai jau turi jūsų el. pašto adresą ar kitą jus identifikuojančią informaciją, galime jiems rodyti viešai
matomą „Google“ profilio informaciją, pvz., vardą ir nuotrauką.

Jei turite „Google“ paskyrą, paslaugose (įskaitant skelbimus ir kitą komercinio turinio kontekstą) galime rodyti profilio
pavadinimą, profilio nuotrauką ir „Google“ arba trečiosios šalies programose, susietose su „Google“ paskyra, atliekamus
veiksmus (pvz., +1 paspaudimus, rašomas apžvalgas ir skelbiamus komentarus). Atsižvelgsime į atliekamus veiksmus, kuriuos
atliksite „Google“ paskyroje norėdami apriboti bendrinimo arba matomumo nustatymus.

Kai susisiekiate su „Google“, išsaugome pokalbio įrašą, kad galėtume išspręsti galimas problemas. Galime naudoti jūsų el.
pašto adresą, kad informuotume apie paslaugas, pvz., praneštume apie būsimus pakeitimus arba patobulinimus.

Iš slapukų ir kitų technologijų, pvz., taškų žymų, surinktą informaciją naudojame, kad galėtume pagerinti naudotojams
teikiamas funkcijas ir bendrą paslaugų kokybę. Vienas iš produktų, kurį naudodami tai atliekame paslaugose, yra „Google
Analytics“. Pavyzdžiui, išsaugoję kalbos nuostatas, paslaugas galėsime teikti jūsų pageidaujama kalba. Rodydami pritaikytus
skelbimus nesusiesime identifikatoriaus iš slapukų ar panašių technologijų su neskelbtinų kategorijų duomenimis (pvz.,
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susijusiais su rase, religija, seksualine orientacija arba sveikatos būkle).

Automatizuotos sistemos analizuoja jūsų turinį (įskaitant el. laiškus), kad galėtų teikti asmeniškai pritaikytas produktų funkcijas,
pvz., tinkintos paieškos rezultatus, pritaikytą reklamavimą ir šlamšto bei kenkėjiškų programų aptikimą.

Vienoje paslaugoje pateiktą asmens informaciją galime derinti su kitose „Google“ paslaugose pateikta informacija
(įskaitant asmens informaciją), kad, pvz., padėtume bendrinti ją su pažįstamais žmonėmis. Atsižvelgiant į paskyros
nustatymus, veikla kitose svetainėse ir programose gali būti susieta su asmens informacija, kad būtų galima patobulinti
„Google“ paslaugas ir „Google“ teikiamus skelbimus.

Prieš naudodami šią informaciją kitais tikslais nei pateikta šioje privatumo politikoje, prašysime jūsų sutikimo.

„Google“ asmeninę informaciją serveriuose apdoroja daugelyje pasaulio šalių. Asmeninę informaciją galime apdoroti serveryje,
kuris yra toje šalyje, kurioje gyvenate.

Aiškumas ir pasirinkimas

Žmonės skirtingai vertina privatumą. Mūsų tikslas yra aiškiai informuoti jus apie renkamą informaciją, kad galėtumėte
prasmingai pasirinkti, kaip naudojama ši informacija. Pavyzdžiui, galite:

Peržiūrėti ir atnaujinti „Google“ veiklos valdiklius, kad galėtumėte nuspręsti, kokio tipo duomenis, pvz., „YouTube“
žiūrėtus vaizdo įrašus arba ankstesnes paieškas, norite išsaugoti paskyroje, kai naudojate „Google“ paslaugas. Taip pat
naudodami šiuos valdiklius galite valdyti, ar tam tikra veikla saugoma įrenginyje taikant slapukus arba panašias
technologijas, kai naudojate paslaugas atsijungę nuo paskyros.
Peržiūrėti ir valdyti tam tikro tipo su jūsų „Google“ paskyra susietą informaciją naudodami „Google“ informacijos
suvestinę (Dashboard).
Peržiūrėti ir redaguoti sistemoje „Google“ ir visame žiniatinklyje rodomų skelbimų nuostatas (pvz., kategorijas, kurios gali
jus dominti) skiltyje „Skelbimų nustatymai“. Taip pat galite apsilankyti tame puslapyje ir atsisakyti tam tikrų „Google“
reklamavimo paslaugų.
Koreguoti, kaip su jūsų „Google“ paskyra susietas profilis rodomas kitiems.
Kontroliuoti, su kuo norite bendrinti informaciją per „Google“ paskyrą.
Naudoti informaciją, susijusią su jūsų „Google“ paskyra ir pateikiamą daugelyje paslaugų.
Pasirinkite, ar profilio vardas ir nuotrauka rodomi bendrose rekomendacijose, kurios rodomos skelbimuose.

Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų visus slapukus, įskaitant su mūsų paslaugomis susietus slapukus, arba kad būtų
nurodyta, kai nustatome slapuką. Tačiau svarbu atminti, kad daugelis paslaugų gali veikti netinkamai, jei slapukai bus
neleidžiami. Pavyzdžiui, galime neatsiminti jūsų kalbos nuostatų.

Informacija, kuria jūs dalijatės

Daugelyje mūsų paslaugų leidžiama dalytis informacija su kitais. Atminkite, kad kai dalijatės informacija viešai, ją gali indeksuoti
paieškos sistemos, įskaitant „Google“. Mūsų paslaugos teikia jums įvairias dalijimosi informacija ir savo turinio pašalinimo
parinktis.

Prieiga prie asmeninės informacijos ir jos atnaujinimas

Kai naudojatės paslaugomis, mūsų tikslas yra suteikti jums prieigą prie asmeninės informacijos. Jei ta informacija yra
neteisinga, stengiamės suteikti būdą greitai atnaujinti ar ištrinti ją, nebent turime tą informaciją išsaugoti teisėtais verslo ar
teisiniais tikslais.

Siekiame paslaugas palaikyti tokiu būdu, kad informacija būtų apsaugota nuo netyčinės ar piktybinės žalos. Todėl, kai ištrinsite
informaciją iš mūsų paslaugų, galime iš karto neištrinti jos kopijų iš aktyvių serverių ir nepašalinti informacijos iš atsarginių
sistemų.

Informacija, kuria mes dalijamės

Nebendriname asmeninės informacijos su įmonėmis, organizacijomis ir asmenimis, nepriklausančiais „Google“, išskyrus toliau
nurodytus atvejus:

Kai turime jūsų sutikimą

Asmenine informacija dalysimės su įmonėmis, organizacijomis ar asmenimis, nepriklausančiais „Google“, kai turėsime

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


jūsų sutikimą tai daryti. Reikalaujame aiškaus išankstinio sutikimo, kad galėtume dalytis ypatinga asmenine informacija.

Kai paskyrą valdo domeno administratorius

Jei jūsų „Google“ paskyrą valdo domeno administratorius (pavyzdžiui, „G Suite“ naudotojų paskyras), jis ir perpardavėjai,
palaikantys paslaugą jūsų organizacijos naudotojams, galės pasiekti „Google“ paskyros informaciją (įskaitant el. pašto
adresą ir kitus duomenis). Domeno administratorius galės:

peržiūrėti paskyros statistiką, pvz., įdiegtų programų statistiką;
pakeisti paskyros slaptažodį;
laikinai sustabdyti paskyrą arba nutraukti prieigą prie jos;
pasiekti ar išlaikyti informaciją, kuri yra paskyros dalis;
gauti informacijos apie paskyrą, siekiant vykdyti visus taikomus įstatymus, kitus teisės aktus, teisinį procesą ar
teisiškai įpareigojantį valstybės ar kitokios institucijos reikalavimą;
apriboti galimybę ištrinti ar redaguoti informaciją ar privatumo nustatymus.

Jei reikia daugiau informacijos, žr. domeno administratoriaus privatumo politiką.

Kai informacija tvarkoma išorėje

Asmeninę informaciją teikiame savo filialams ir kitoms patikimoms įmonėms ar asmenims, kad jie apdorotų šią
informaciją pagal mūsų instrukcijas ir laikydamiesi mūsų privatumo politikos bei kitų atitinkamų konfidencialumo ir
saugumo priemonių.

Dėl teisinių priežasčių

Asmenine informacija dalysimės su „Google“ nepriklausančiomis įmonėmis, organizacijomis ar asmenimis, jei sąžiningai
tikėsime, kad prieiga prie informacijos, jos naudojimas, išsaugojimas ar atskleidimas būtinas norint:

vykdyti visus taikomus įstatymus, nuostatus, teisinį procesą arba teisiškai įpareigojantį valstybės ar kitokios
institucijos reikalavimą;
priversti laikytis taikomų paslaugų teikimo sąlygų, įskaitant galimų pažeidimų tyrimą;
aptikti sukčiavimą, saugos ar technines problemas, išvengti jų ar imtis kitų veiksmų dėl jų;
įstatymų nustatyta tvarka apsaugoti „Google“, mūsų vartotojus ar visuomenę nuo žalos teisėms, nuosavybei ar
saugumui;

Galime bendrinti asmens neidentifikuojančią informaciją viešai ir su partneriais, pvz., leidėjais, reklamuotojais ar susietomis
svetainėmis. Pavyzdžiui, galime informaciją bendrinti viešai, kad parodytume bendrąsias paslaugų naudojimo tendencijas.

Jei „Google“ dalyvaus įmonių susijungime, įsigijime ar turto pardavime, mes ir toliau užtikrinsime visos asmeninės informacijos
konfidencialumą ir naudotojams, kuriems tai turės įtakos, pranešime prieš perduodami asmeninę informaciją ar jai pritaikydami
kitą privatumo politiką.

Informacijos apsauga

Dedame daug pastangų, kad apsaugotume „Google“ ir naudotojus nuo neteisėtos prieigos prie turimos informacijos, neteisėto
jos pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Konkrečiau kalbant:

daugelį savo paslaugų šifruojame naudodami SSL protokolą;
kai pasiekiate „Google“ paskyrą, siūlome naudoti patvirtinimą dviem veiksmais, o naudojant „Google Chrome“ – saugaus
naršymo funkciją;
peržiūrime informacijos rinkimo, saugojimo ir apdorojimo būdus, įskaitant fizines saugos priemones, kad apsaugotume
nuo neteisėtos prieigos prie sistemų;
ribojame „Google“ darbuotojų, rangovų ir atstovų prieigą prie asmeninės informacijos. Šiems asmenims ši informacija
reikalinga, kad galėtų ją apdoroti, ir juos saisto griežti konfidencialumo įsipareigojimai, kuriuos pažeidus gali būti
taikomos drausminės nuobaudos ar nutraukiama sutartis.

Kada taikoma ši privatumo politika

Privatumo politika taikoma visoms paslaugoms, kurias teikia „Google LLC“ ir patronuojamosios bendrovės, įskaitant „YouTube“,
paslaugas, kurias „Google“ teikia „Android“ įrenginiuose, ir paslaugas, kurios teikiamos kitose svetainėse (pvz., reklamavimo
paslaugoms), bet netaikoma paslaugoms, turinčioms atskirą privatumo politiką ir kurioms ši privatumo politika netaikoma.

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


Privatumo politika netaikoma kitų įmonių ar asmenų siūlomoms paslaugoms, įskaitant produktus ar svetaines, kurios gali būti
pateiktos paieškos rezultatuose, svetaines, kurios gali apimti „Google“ paslaugas, ar kitas su mūsų paslaugomis susijusias
svetaines. Privatumo politika netaikoma kitų įmonių ir organizacijų, kurios reklamuoja mūsų paslaugas ir gali naudoti slapukus,
taškų žymas ir kitas technologijas tam, kad pateiktų ir siūlytų atitinkamus skelbimus, informacijos perdavimo praktikai..

Privatumo politikos laikymasis ir bendradarbiavimas su reguliavimo institucijomis

Reguliariai peržiūrime, ar laikomasi privatumo politikos. Taip pat laikomės savireguliacijos principų, įskaitant EU-US ir „Swiss-US
Privacy Shield Framework“ nuostatas. Kai gausime rašytinį skundą, susisieksime su jį pateikusiu asmeniu, kad galėtume ištirti
problemą. Bendradarbiausime su atitinkamomis reguliavimo institucijomis, įskaitant vietines duomenų apsaugos institucijas, kad
išspręstume visus skundus dėl asmeninių duomenų perdavimo, jei jų nepavyksta išspręsti tiesiogiai su naudotojais.

Pakeitimai

Retkarčiais ši privatumo politika gali būti keičiama. Neapribosime jūsų teisių pagal šią privatumo politiką be aiškaus jūsų
sutikimo. Paskelbsime bet kokius privatumo politikos pakeitimus šiame puslapyje, o jei pakeitimai bus žymūs, įspėsime aiškiau
(įskaitant pranešimą el. paštu apie privatumo politikos pakeitimus, kai naudojamos tam tikros paslaugos). Taip pat saugosime
ankstesnes privatumo politikos versijas, kad galėtumėte jas peržiūrėti.

Konkrečių produktų praktika

Toliau pateiktuose pranešimuose atskleidžiama konkreti privatumo praktika, naudojama su konkrečiais „Google“ produktais ir
paslaugomis:

„Chrome“ ir „Chrome“ OS
„Google Play“ knygos
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
„YouTube“ vaikams
„Google“ paskyros, tvarkomos naudojant „Family Link“

Daugiau informacijos apie kai kurias populiariausias paslaugas galite gauti apsilankę „Google“ produktų privatumo vadove.

Kita naudinga su privatumu ir sauga susijusi medžiaga

Daugiau naudingos su privatumu ir sauga susijusios medžiagos rasite „Google“ politikos ir principų puslapiuose, įskaitant:

Informaciją apie mūsų technologijas ir principus, į kuriuos įtraukiama daugiau informacijos apie (bet tuo neapsiribojama):
„Google“ slapukų naudojimą;
mūsų naudojamas reklamavimo technologijas;
šablonų, pvz., veidų, atpažinimą.

Puslapį, kuriame paaiškinama, kokie duomenys bendrinami su „Google“, kai lankotės svetainėse, kuriose naudojami
reklamavimo, analizės ir socialiniai produktai.
Privatumo patikros įrankis, kurį naudojant paprasta peržiūrėti pagrindinius privatumo nustatymus.
„Google“ saugos centrą, kuriame teikiama informacijos, kaip užtikrinti saugumą internete.

„prieiga prie jūsų asmeninės informacijos“

Pvz., naudodami „Google“ informacijos suvestinę galite greitai ir lengvai peržiūrėti kai kuriuos su „Google“ paskyra susietus
duomenis.
Sužinokite daugiau.

„naudingiausi skelbimai“

Pvz., jei dažnai lankotės svetainėse ir tinklaraščiuose apie sodininkystę, naršant žiniatinklį gali būti rodomi su sodininkyste susiję
skelbimai.
Sužinokite daugiau.

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


„reklamavimo paslaugos“

Pvz., jei dažnai lankotės svetainėse ir tinklaraščiuose apie sodininkystę, kuriuose rodomi mūsų skelbimai, naršant žiniatinklį gali
būti rodomi su šiuo pomėgiu susiję skelbimai.
Sužinokite daugiau.

ir kitus jutiklius

Įrenginyje gali būti jutiklių, pateikiančių informaciją, kad būtų galima lengviau suprasti jūsų vietovės informaciją. Pavyzdžiui,
akcelerometras gali būti naudojamas, siekiant nustatyti tokią informaciją kaip greitis, arba giroskopas, siekiant sužinoti kelionės
kryptį.
Sužinokite daugiau.

„rinkti informaciją“

Tai apima tokią informaciją kaip naudojimo duomenys ir nuostatos, „Gmail“ pranešimai, „Google+“ profilis, nuotraukos, vaizdo
įrašai, naršymo istorija, žemėlapio paieškos, dokumentai ir kitas „Google“ priglobiamas turinys.
Sužinokite daugiau.

„sujungti asmeninę informaciją iš vienos paslaugos su informacija (įskaitant asmeninę informaciją) iš kitų „Google“
paslaugų“

Pvz., kai esate prisijungę prie „Google“ paskyros ir ieškote „Google“, gali būti rodomi rezultatai iš viešojo žiniatinklio kartu su
puslapiais, nuotraukomis ir „Google+“ įrašais iš draugų, o žmonės, kurie jus pažįsta ar stebi „Google+“, gali matyti jūsų įrašus ir
profilį savo rezultatuose.
Sužinokite daugiau.

„susisiekti su žmonėmis“

Pvz., galite gauti žmonių, kuriuos galbūt pažįstate arba su kuriais norite susisiekti „Google+“, pasiūlymų, atsižvelgiant į ryšius su
žmonėmis kituose „Google“ produktuose, pvz., „Gmail“, o žmonės, kurie susieti su jumis, gali matyti jūsų profilį kaip pasiūlymą.
Sužinokite daugiau.

„kredito kortelė“

Nors šiuo metu prisiregistruojant neprašome pateikti kredito kortelės informacijos, amžiaus patvirtinimas atliekant nedidelės
sumos operaciją kredito kortele yra vienintelis būdas patvirtinti, kad atitinkate amžiaus reikalavimus, jei paskyra buvo išjungta
įvedus gimimo datą, pagal kurią nustatyta, kad nesate tinkamo amžiaus „Google“ paskyrai turėti.
Sužinokite daugiau.

„kurti naujus“

Pvz., „Google“ rašybos tikrinimo programinė įranga buvo sukurta analizuojant ankstesnes paieškas, kai naudotojai taisė savo
rašybos klaidas.
Sužinokite daugiau.

„įrenginių identifikatoriai“

Pagal įrenginių identifikatorius „Google“ žino, kurį unikalų įrenginį naudojate paslaugoms pasiekti. Ši informacija gali būti
naudojama paslaugai tinkinti pagal įrenginį arba bet kokioms su paslaugomis susijusioms įrenginio problemoms analizuoti.
Sužinokite daugiau.

„konkretaus įrenginio informacija“

Pvz., kai lankotės „Google Play“ staliniu kompiuteriu, „Google“ gali naudoti šią informaciją, kad padėtų nuspręsti, kuriais
įrenginiais norite naudoti pirkinius.
Sužinokite daugiau.

„pagerinkite naudotojų patirtį“

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


Pvz., pagal slapukus galime analizuoti, kaip naudotojai sąveikauja su paslaugomis.
Sužinokite daugiau.

„teisinis procesas ar vykdytina vyriausybės užklausa“

Kaip kitos technologijų ir ryšių įmonės, „Google“ reguliariai gauna naudotojų duomenų perdavimo užklausų iš vyriausybių ir
teismų visame pasaulyje. Teisinės komandos nariai peržiūri kiekvieną užklausą, neatsižvelgdami į jos tipą, ir dažnai užklausas
atmetame, kai jos pernelyg plačios apimties ar nesilaikoma tinkamo proceso.
Sužinokite daugiau.

„bendrinimo arba matomumo nustatymų apribojimas“

Pavyzdžiui, galite pasirinkti nustatymus, kuriuos pasirinkus vardas ir nuotrauka skelbime nebus rodomi.
Sužinokite daugiau.

„susiejama su informacija apie apsilankymus keliose svetainėse“

„Google Analytics“ pagrįsta pirmosios šalies slapukais. Duomenis, sugeneruotus per sistemą „Google Analytics“, „Google
Analytics“ klientas arba „Google“ gali susieti su trečiosios šalies slapukais (naudodami „Google“ technologijas), kurie susiję su
apsilankymais kitose svetainėse, pvz., kai reklamuotojas nori naudoti savo „Google Analytics“ duomenis, kad sukurtų
aktualesnius skelbimus arba toliau analizuotų savo srautą.
Sužinokite daugiau.

„palaikyti“

Pavyzdžiui, nuolat stebime sistemas, kad žinotume, ar jos veikia, kaip numatyta, ir siekdami aptikti bei ištaisyti klaidas.
Sužinokite daugiau.

„gali rinkti ir apdoroti informaciją apie jūsų faktinę vietą“

Pvz., „Google“ žemėlapiuose galima pateikti žemėlapių rodinį pagal jūsų dabartinę vietovę.
Sužinokite daugiau.

„gali tinkamai neveikti“

Pvz., naudojame slapuką pav. „lbcs“, kurį taikant galima atidaryti daug „Google“ dokumentų vienoje naršyklėje.
Sužinokite daugiau.

„ir mūsų partneriai“

Leidžiame patikimoms įmonėms naudoti slapukus arba panašias technologijas, skirtas paslaugose reklamai teikti ir tyrimams
atlikti.
Sužinokite daugiau.

„telefono numeris“

Pvz., jei pridedate telefono numerį kaip atkūrimo parinktį, pamiršus slaptažodį „Google“ gali atsiųsti jums teksto pranešimą su
kodu, kad galėtumėte iš naujo nustatyti slaptažodį.
Sužinokite daugiau.

„Google“ ir naudotojų apsauga“

Pvz., jei nerimaujate dėl neteisėtos prieigos prie el. pašto, „Gmail“ skiltyje „Pastaroji veikla paskyroje“ rodoma informacija apie
naujausią veiklą el. pašte, pvz., IP adresai, iš kurių pasiektas paštas, susijusi vietovė bei laikas ir data.
Sužinokite daugiau.

„apsaugoti“

Pavyzdžiui, viena iš priežasčių, dėl kurios renkame ir analizuojame IP adresus bei slapukus, yra ta, kad siekiame apsaugoti
paslaugas nuo automatinio piktnaudžiavimo.

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


Sužinokite daugiau.

„teikti“

Pavyzdžiui, įrenginiui priskirtas IP adresas naudojamas duomenims, dėl kurių pateikėte užklausą, siųsti atgal į įrenginį.
Sužinokite daugiau.

„bendrinimas“

Pvz., naudojant „Google+“ pateikiama daug skirtingų bendrinimo parinkčių.
Sužinokite daugiau.

„greitesnis ir paprastesnis bendrinimas su kitais“

Pvz., jei asmuo jau įtrauktas į jūsų kontaktus, „Google“ automatiškai nurodys jo vardą, jei „Gmail“ norėsite pridėti jį prie
pranešimo.
Sužinokite daugiau.

„jums svarbiausi žmonės internete“

Pvz., kai įvedate adresą kuriamo pranešimo lauke „To“, „Cc“ ar „Bcc“, „Google“ siūlo adresus iš kontaktų sąrašo.
Sužinokite daugiau.

„kad galėtumėte lengviau bendrinti informaciją su pažįstamais žmonėmis“

Pvz., jei „Gmail“ bendravote su asmeniu ir norite pridėti jį prie „Google“ dokumentų ar net „Google“ kalendoriuje, „Google“
palengvina šią užduotį automatiškai nurodydama asmens el. pašto adresą, jums pradedant vesti jo vardą.
Sužinokite daugiau.

„skelbimų peržiūra ir atliekami veiksmai“

Pvz., reguliariai pranešame reklamuotojams, ar pateikėme jų skelbimus puslapyje ir ar juos matė naudotojai (priešingai nei, pvz.,
esant puslapio dalyje, kurios naudotojai nepasiekė).
Sužinokite daugiau.

„Galime viešai bendrinti sukauptą asmens neidentifikuojančią informaciją“

Kai daugybė žmonių pradeda ko nors ieškoti, tai gali suteikti labai naudingos informacijos apie konkrečias tendencijas tuo metu.
Sužinokite daugiau.

„Wi-Fi“ prieigos taškai ir mobiliojo ryšio bokštai“

Pavyzdžiui, „Google“ gali apytiksliai nustatyti įrenginio vietovę, atsižvelgdama į žinomą netoliese esančių mobiliojo ryšio bokštų
vietovę.
Sužinokite daugiau.

„daugiau atitinkamų paieškos rezultatų“

Pvz., galime padaryti paiešką jums aktualesnę ir įdomesnę įtraukę nuotraukų, įrašų ir kitos informacijos iš jūsų ir jūsų draugų.
Sužinokite daugiau.

„turinio pašalinimas“

Pavyzdžiui, galite ištrinti Žiniatinklio ir programų veiklą, tinklaraštį, jums priklausančią „Google“ svetainę, „YouTube“ kanalą,
„Google+“ profilį arba visą „Google“ paskyrą.
Sužinokite daugiau.

„rodyti tendencijas“

Kai kuriuos pavyzdžius galite pamatyti „Google“ tendencijose ir „YouTube“ populiariuose vaizdo įrašuose.

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


Sužinokite daugiau.

„veikla kitose svainėse ir programose“

Ši veikla gali būti sugeneruota jums naudojant „Google“ produktus, pvz., „Chrome“ sinchronizavimo funkciją, arba apsilankius
svetainėse ir programose, kurios bendradarbiauja su „Google“. Daugybė svetainių ir programų bendradarbiauja su „Google“,
kad patobulintų savo turinį ir paslaugas. Pavyzdžiui, svetainė gali naudoti mūsų reklamos paslaugas (pavyzdžiui, „AdSense“)
arba analizės įrankius (pavyzdžiui, „Google Analytics“). Šie produktai bendrina informaciją apie jūsų veiklą su „Google“ ir,
atsižvelgiant į paskyros nustatymus bei naudojamus produktus (pavyzdžiui, kai partneris naudoja „Google Analytics“ kartu su
reklamavimo paslaugomis), šie duomenis gali būti susieti su asmens informacija.
Sužinokite daugiau.

https://www.google.com/intl/lt_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html
https://myaccount.google.com/?hl=lt
https://www.google.com/intl/lt_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

