Tietosuojakäytäntö
Viimeisin päivitys: 17. huhtikuuta 2017 (näytä arkistoidut versiot) (Linkitetyt esimerkit ovat saatavilla tämän dokumentin lopussa.)
Palveluitamme voi käyttää useilla eri tavoilla – hakemalla ja jakamalla tietoa, olemalla yhteydessä muihin ihmisiin tai luomalla
uutta sisältöä. Kun jaat kanssamme tietoja, esimerkiksi hankkimalla Google-tilin, pystymme tarjoamaan sinulle entistä parempia
palveluita esimerkiksi näyttämällä sinulle osuvampia hakutuloksia ja mainoksia, auttamalla sinua pitämään yhteyttä muihin
ihmisiin tai tekemällä jakamisesta helpompaa ja nopeampaa. Haluamme sinun tietävän palveluitamme käyttäessäsi, miten
tietojasi käytämme ja haluamme sinun olevan tietoinen niistä keinoista, joiden avulla voit suojata yksityisyyttäsi.
Tämä tietosuojakäytäntö kertoo:
Mitä tietoja keräämme ja miksi.
Miten näitä tietoja käytämme.
Mitä vaihtoehtoja tarjoamme muun muassa tietojen käytön ja päivittämisen suhteen.
Pyrimme esittämään asiat mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta ellet tunne sellaisia käsitteitä kuten evästeet, IP-osoite,
kuvapistetunnisteet ja selain, lue ensin näiden avainkäsitteiden kuvaukset. Tietosuojallasi on Googlelle suuri merkitys, joten
olitpa sitten uusi tai pitkäaikainen palveluidemme käyttäjä, suosittelemme sinua tutustumaan käytäntöihimme. Älä myöskään
epäröi ottaa meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.

Keräämämme tiedot
Keräämme tietoja tarjotaksemme kaikille käyttäjillemme parempia palveluita. Selvitämme sinusta perusasioita, kuten käyttämäsi
kielen, mutta myös monimutkaisempia seikkoja, kuten mitä mainoksia pidät hyödyllisimpinä, keihin pidät eniten yhteyttä
verkossa ja mistä YouTube-videoista pidät.
Keräämme tietoja seuraavilla tavoilla:
Itse antamasi tiedot. Useat palvelumme edellyttävät Google-tilin luomista. Pyydämme sinulta tilin luomisen yhteydessä
henkilötietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi tai luottokorttisi numeron tallennettavaksi luomallesi
tilille. Jos haluat käyttää kaikkia tarjoamiamme jakamisominaisuuksia, saatamme myös pyytää sinua luomaan julkisesti
näkyvillä olevan Google-profiilin, joka voi sisältää nimesi ja valokuvasi.
Palveluidemme käytön kautta saamamme tiedot. Keräämme tietoja käyttämistäsi palveluista ja niiden käyttötavoista,
esimerkiksi katsoessasi videon YouTubessa, vieraillessasi mainospalveluitamme käyttävällä sivustolla tai
tarkastellessasi ja käyttäessäsi mainoksiamme ja sisältöämme. Näitä tietoja ovat muun muassa:
Laitetiedot
Keräämme laitekohtaisia tietoja (muun muassa koskien laitteiston mallia, käyttöjärjestelmäsi versiota,
yksilöllisiä laitetunnisteita sekä käyttämääsi mobiiliverkkoa, mukaan lukien matkapuhelinnumerosi). Google voi
yhdistää laitetunnisteesi tai puhelinnumerosi Google-tiliisi.
Lokitiedot
Kun käytät Googlen palveluja tai tarkastelet Googlen tarjoamia tietoja, keräämme ja tallennamme automaattisesti
tiettyjä tietojapalvelinlokeihimme. Nämä tiedot sisältävät:
tiedot siitä, miten käytät palveluitamme (kuten käyttämiäsi hakusanoja)
puhelulokitietoja, kuten puhelinnumerosi, soittajan numeron, soitonsiirtonumerot, puhelujen kellonajat ja
päivämäärät, puhelujen kestot, tekstiviestien reititystiedot ja puhelujen tyypit
internetprotokollan osoiteen
laitteen käyttötietoja, kuten tietoja mahdollisista kaatumisista, järjestelmän toiminnasta, laitteiston

asetuksista, selaintyypistä, selaimen kielestä, kyselysi kellonajasta ja päivämäärästä sekä tähän
liittyvästä URL-osoiteviitteestä
evästeitä, joiden avulla voimme tunnistaa selaimesi tai Google-tilisi.
Sijaintitiedot
Kun käytät Googlen palveluita, voimme kerätä ja käsitellä todellista sijaintiasi koskevia tietoja. Määritämme
sijainnin eri tekniikoiden avulla, kuten hyödyntämällä IP-osoitetta, GPS-tietoja ja muita antureita, jotka voivat
esimerkiksi tarjota Googlelle tietoja läheisistä laitteista, Wi-Fi-verkon tukiasemista ja radiomastoista.
Yksilölliset sovellusnumerot
Eräät palvelut sisältävät yksilöllisen sovellusnumeron. Tämä numero ja tietoja asennuksestasi (esimerkiksi
käyttöjärjestelmän tyyppi sekä sovelluksen versionumero) voidaan lähettää Googlelle asentaessasi tai
poistaessasi kyseisen palvelun tai palvelun ottaessa yhteyttä palvelimiimme esimerkiksi hakiessaan
automaattisia päivityksiä.
Paikallinen tallennustila
Voimme paikallisesti kerätä ja tallentaa tietoja (mukaan lukien henkilötietoja) laitteeseesi käyttäen selaimen
tallennustilaa (mukaan lukien HTML 5), sovellustietojen välimuistia tai muita vastaavia mekanismeja.
Evästeet ja vastaavat teknologiat
Me ja kumppanimme keräämme ja tallennamme tietoja useiden erilaisten teknologioiden avulla käyttäessäsi
Googlen palveluita. Voimme muun muassa tunnistaa selaimesi tai laitteesi evästeiden tai vastaavien
teknologioiden avulla. Keräämme ja tallennamme tietoja näiden teknologioiden avulla myös käyttäessäsi
kumppaneillemme tarjoamiamme palveluita kuten mainospalveluita tai muilla sivustoilla mahdollisesti esiintyviä
Google-ominaisuuksia. Google Analytics -tuotteemme auttaa yrityksiä ja sivustojen omistajia analysoimaan
verkkosivustoilleen ja sovelluksiinsa kohdistuvaa liikennettä. Jos sitä käytetään yhdessä esimerkiksi DoubleClickevästettä käyttävien mainospalveluidemme kanssa, Google Analytics -asiakas tai Google linkittää Google
Analyticsin tiedot Googlen tekniikan avulla useiden sivustojen vierailutietojen kanssa.
Yhteistyökumppaneilta saadut tiedot sekä tiedot, jotka keräämme ollessasi kirjautuneena Googleen, voidaan yhdistää Googletiliisi. Käsittelemme Google-tiliin yhdistettyjä tietoja henkilötietoina. Lisätietoja siitä, miten voit käyttää, hallinnoida tai poistaa
Google-tiliisi yhdistettyjä tietoja, saat tämän käytännön Läpinäkyvyys ja valinnanvapaus -osiosta.

Miten käytämme keräämiämme tietoja
Käytämme palveluista keräämiämme tietoja tarjotaksemme, ylläpitääksemme, suojataksemme ja parantaaksemme
palveluitamme, sekä kehittääksemme uusia palveluita ja suojataksemme Googlea ja käyttäjiämme. Käytämme näitä tietoja
myös tarjotaksemme sinulle räätälöityä sisältöä, kuten osuvampia hakutuloksia ja mainoksia.
Saatamme käyttää Google-profiilissa ilmoittamaasi nimeä kaikissa Google-tiliä edellyttävissä palveluissamme. Voimme lisäksi
korvata Google-tiliisi aiemmin yhdistetyt nimet, jotta esiintyisit samalla nimellä kaikissa palveluissamme. Jos muut käyttäjät
tietävät sähköpostiosoitteesi tai muita tietoja, joista sinut voi tunnistaa, voimme näyttää heille julkisesti näkyvillä olevat Googleprofiilisi tiedot, kuten nimesi ja valokuvasi.
Jos sinulla on Google-tili, voimme näyttää mainoksissa ja muissa kaupallisissa yhteyksissä profiilisi nimen ja kuvan sekä
Googlen sovelluksissa tai Google-tiliisi yhdistetyn kolmannen osapuolen sovelluksissa tekemäsi toimet (kuten antamasi +1:t,
kirjoittamasi arvostelut ja lisäämäsi kommentit). Kunnioitamme valintoja, joiden avulla olet rajoittanut jakamis- tai
näkyvyysasetuksia Google-tilissäsi.
Jos otat Googleen yhteyttä, säilytämme tallenteen yhteydenotostasi pystyäksemme ratkaisemaan mahdolliset kokemasi
ongelmat. Voimme käyttää sähköpostiosoitettasi ilmoittaaksemme palveluista, kuten kertoaksemme sinulle tulevista muutoksista
ja parannuksista.
Käytämme evästeistä ja muista tekniikoista, kuten kuvapistetunnisteista, kerättyjä tietoja parantaaksemme käyttökokemustasi
ja palveluidemme yleistä laatua. Yksi tähän tarkoitukseen käytettävä tuotteemme on Google Analytics. Esimerkiksi tallentamalla
kieliasetuksesi voimme näyttää palvelut käyttämälläsi kielellä. Kun näytämme sinulle räätälöityjä mainoksia, emme kuitenkaan
yhdistä evästeeseen tai vastaavaan teknologiaan perustuvaa tunnistetta arkaluontoisiin aihepiireihin, kuten rotuun, uskontoon,

seksuaaliseen suuntautumiseen tai terveydentilaan.
Automaattiset järjestelmämme analysoivat sisältösi (mukaan lukien sähköpostit), jotta ne voivat tarjota sinulle merkityksellisiä
tuotteiden ominaisuuksia, kuten räätälöityjä hakutuloksia, juuri sinulle sopivaa mainontaa sekä roskasisällön ja haittaohjelmien
tunnistamista.
Voimme yhdistää tietyssä palvelussa antamasi henkilötiedot muihin Googlen palveluissa oleviin tietoihin esimerkiksi
auttaaksemme sinua jakamaan tietoja tuntemiesi henkilöiden kanssa. Tiliasetuksistasi riippuen toimintasi muilla
sivustoilla ja muissa sovelluksissa voidaan yhdistää henkilötietoihisi Googlen palveluiden ja sen näyttämien mainosten
parantamiseksi.
Pyydämme lupaasi ennen, kun käytämme tietojasi muihin kuin tässä Tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.
Google käsittelee henkilötietoja ympäri maailmaa sijaitsevilla palvelimillaan. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös muualla kuin
asuinmaassasi sijaitsevalla palvelimella.

Läpinäkyvyys ja valinnanvapaus
Ihmisillä on erilaisia tietosuojatarpeita. Tavoitteemme on ilmoittaa selkeästi, mitä tietoja keräämme, jotta voit itse päättää, miten
tietojasi käytetään. Voit esimerkiksi:
Tarkastele ja päivitä Google-toimintojen hallintaa määrittääksesi, millaisia tietoja, esimerkiksi YouTubessa katsomiasi
videoita tai tekemiäsi hakuja, haluat tallentaa tilillesi, kun käytät Googlen palveluita. Voit myös käyttää näitä
hallintatyökaluja, jos haluat määrittää, käytetäänkö tietynlaisen toiminnan tallentamiseen päätelaitteellesi evästeitä tai
niitä muistuttavaa teknologiaa, kun käytät palvelujamme ollessasi kirjautuneena ulos tililtäsi.
tarkistaa ja hallita Google-tiliisi liitettyjä tietyn tyyppisiä tietoja Google-hallintapaneelin avulla
tarkastella ja muokata mainosasetuksissa sinulle Googlessa ja muissa sivustoissa näytettävien Google-mainoksien
asetuksia, kuten sinua kiinnostavia luokkia. Asetussivulla voit myös poistaa tiettyjä Google-mainospalveluja käytöstä.
säätää, miltä Google-tiliisi liitetty profiili näyttää muille
hallita kenen kanssa tietojasi voidaan jakaa Google-tilisi kautta
poistaa Google-tiliisi liitettyjä tietoja monista palveluistamme
valita, näkyvätkö profiilinimesi ja -kuvasi mainoksissa näkyvissä jaetuissa suosituksissa.
Voit myös määrittää selaimesi estämään kaikki evästeet, mukaan lukien palveluihimme liittyvät evästeet, tai ilmoittamaan
sinulle, mitkä evästeet ovat Googlen asettamia. Muista kuitenkin, että osa palveluistamme ei välttämättä toimi oikein, jos
evästeiden käyttö on estetty. Emme välttämättä tällöin esimerkiksi muista kieliasetuksiasi.

Jakamasi tiedot
Useissa palveluissamme on mahdollista jakaa tietoa muiden käyttäjien kanssa. Muista, että julkisesti jakamasi tieto voi olla
hakukoneiden, kuten Googlen, indeksoitavissa. Palvelumme tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja sisällön jakamiseen ja
poistamiseen.

Henkilötietojen käyttö ja päivitys
Aina, kun käytät palveluitamme, pyrimme antamaan sinulle mahdollisuuden muokata henkilötietojasi. Jos tiedot ovat
virheellisiä, pyrimme tarjoamaan sinulle keinoja tietojen nopeaan päivittämiseen tai poistamiseen, ellei meidän tarvitse säilyttää
tietoja oikeutetuista kaupallisista tai juridisista syistä. Päivittäessäsi henkilötietojasi voimme joutua pyytämään sinua
vahvistamaan henkilöllisyytesi, ennen kuin voimme toteuttaa pyyntösi.
Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, edellyttävät suhteettoman suurta teknistä vaivannäköä (esimerkiksi
uuden järjestelmän kehittämistä tai nykyisen käytännön olennaista muuttamista), vaarantavat toisten tietosuojan tai olisivat
hyvin epäkäytännöllisiä (esimerkiksi pyynnöt, jotka koskevat varmuuskopiojärjestelmissä olevia tietoja).
Jos voimme toimittaa tietoja tarkasteltaviksi ja korjattaviksi, teemme niin maksutta, paitsi jos tietojen toimittaminen vaatisi
suhteettoman suurta vaivannäköä. Pyrimme ylläpitämään palveluitamme tavalla, joka suojaa tietoja tahalliselta tai vahingossa
tapahtuvalta tuhoutumiselta. Tämän vuoksi emme välttämättä poista jäljelle jääviä tietojen kopioita aktiivisilta palvelimiltamme
välittömästi tai poista tietoja varmuuskopiojärjestelmistämme sinun poistettuasi tiedot palveluistamme.

Jakamamme tiedot

Pidättäydymme jakamasta henkilötietoja yrityksille, organisaatioille tai Googlen ulkopuolisille henkilöille, paitsi seuraavissa
tapauksissa:
Olet antanut luvan tietojen jakamiseen.
Jaamme henkilötietosi yrityksien, organisaatioiden tai Googlen ulkopuolisten henkilöiden kanssa, jos olet antanut siihen
luvan. Vaadimme aina erillisen suostumuksen kaikkien arkaluonteisten henkilötietojen jakamiseen.
Tiedot jaetaan verkkotunnuksen järjestelmänvalvojien kanssa.
Jos Google-tiliäsi hallinnoi verkkotunnuksen järjestelmänvalvoja (jos esimerkiksi käytät G Suite), kyseinen
järjestelmänvalvoja sekä jälleenmyyjät, jotka tarjoavat organisaatiollesi käyttäjätukea, voivat käyttää Google-tilisi tietoja
(mukaan lukien sähköpostiasi ja muita tietojasi). Verkkotunnuksesi järjestelmänvalvoja voi:
tarkastella tiliäsi koskevia tilastoja, kuten tilastoja asentamistasi sovelluksista
vaihtaa tilisi salasanan
jäädyttää tai sulkea tilisi
käyttää tai pitää hallussaan tilillesi tallennettuja tietoja
hankkia tilisi tiedot toimiakseen sovellettavan lain tai asetuksen taikka täytäntöönpanokelpoisen
tuomioistuimen ratkaisun tai viranomaispäätöksen mukaisesti
rajoittaa mahdollisuuttasi muokata tai poistaa tietoja tai tietosuoja-asetuksia.
Lisätietoja löydät verkkotunnuksesi järjestelmänvalvojan tietosuojakäytännöstä.
Tietoja käsitellään Googlen ulkopuolisissa palveluissa.
Toimitamme henkilötietoja konserniyhtiöillemme tai muille luotettaville yrityksille tai henkilöille, jotta ne voivat käsitellä
tietoja puolestamme. Edellytämme, että nämä osapuolet suostuvat käsittelemään tietoja sekä ohjeidemme että tämän
Tietosuojakäytännön ja kaikkien muiden asianmukaisten tietojen luottamuksellisuuden ja suojauksen turvaavien
toimenpiteiden mukaisesti.
Tietoja tarvitaan oikeudellisista syistä.
Jaamme henkilötietoja Googlen ulkopuolisten yritysten, organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, jos vilpittömästi
uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen
toimia sovellettavan lain tai asetuksen taikka täytäntöönpanokelpoisen tuomioistuimen ratkaisun tai
viranomaispäätöksen mukaisesti.
sovellettavien Palveluehtojen täytäntöönpanemiseksi ja mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi
petosten, suojausongelmien tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi tai käsittelemiseksi
Googlen, käyttäjiemme tai yleisön laillisten oikeuksien, omaisuudent ja turvan suojelemiseksi.
Voimme jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja julkisesti ja yhteistyökumppaneillemme, kuten julkaisijoille, mainostajille tai
yhteistyösivustoille. Voimme esimerkiksi jakaa tiedot julkisesti esitelläksemme palvelujemme yleistä käyttöä koskevia
kehityssuuntia.
Jos Google on osallisena fuusiossa tai yrityskaupassa tai sen omaisuus tai osa sen omaisuudesta taikka osa liiketoiminnasta
muulla tavoin myydään, takaamme kyseisten järjestelyiden osana siirrettävien henkilötietojen luottamuksellisuuden ja
ilmoitamme käyttäjille asiasta ennen henkilötietojen siirtämistä ja uuden tietosuojakäytännön soveltamista niihin.

Tietoturva
Pyrimme parhaamme mukaan suojaamaan Googlea ja käyttäjiämme tietojen luvattomalta käytöltä, muuttamiselta,
luovuttamiseta tai tuhoamiselta. Muutamia soveltamiamme suojaustapoja:
Salaamme monet palveluistamme SSL:n avulla.
Tarjoamme käyttöösi kaksivaiheisen vahvistuksen käyttäessäsi Google-tiliäsi sekä selaussuojan Google Chromessa.
Arvioimme tietojen keräys-, tallennus- ja käsittelykäytäntöjämme sekä fyysisiä suojaustoimenpiteitämme järjestelmien
luvattoman käytön estämiseksi.
Rajaamme henkilötietojen käyttöoikeuden Googlen työntekijöihin, sopimuskumppaneihimme ja muihin edustajiimme,
jotka tarvitsevat näitä tietoja käsitelläkseen niitä puolestamme. Näitä henkilöitä sitoo salassapitovelvollisuus, jonka
rikkominen saattaa johtaa esimerkiksi irtisanomiseen tai rikossyytteen nostamiseen.

Milloin tietosuojakäytäntö on voimassa
Tietosuojakäytäntömme koskee kaikkia Google Inc:n ja sen konserniyhtiöiden tarjoamia palveluita, kuten YouTubea, Googlen
Android-laitteille tarjoamia palveluita sekä muilla sivustoilla tarjottavia palveluita (kuten mainospalveluitamme), mutta se ei koske
palveluita, joilla on erilliset tietosuojakäytännöt, joihin tämä tietosuojakäytäntö ei sisälly.
Tietosuojakäytäntömme ei koske muiden yritysten tai henkilöiden tarjoamia palveluita, kuten tuotteita tai sivustoja, jotka voivat
näkyä hakutuloksissa, sivustoja, jotka saattavat sisältää Googlen palveluita tai muita sivustoja, joihin Googlen palvelut
linkittävät. Tietosuojakäytäntömme ei kata muiden palveluitamme mainostavien yritysten ja organisaatioiden tietojenkäsittelyn
käytäntöjä. Tällaiset tahot voivat käyttää evästeitä, kuvapistetunnisteita ja muita tekniikoita tarjotakseen suunnattuja mainoksia.

Säädösten noudattaminen ja yhteistyö viranomaisten kanssa
Tarkistamme säännöllisesti, että tätä Tietosuojakäytäntöä noudatetaan. Noudatamme myös useita itsesääntelyyn perustuvia
käytäntöjä, kuten EU-US ja Swiss-US Privacy Shield Frameworks ‑käytäntöjä. Jos saamme virallisia kirjallisia valituksia,
otamme yhteyttä valituksen tehneeseen henkilöön ongelman selvittämiseksi. Tarvittaessa teemme yhteistyötä viranomaisten –
kuten paikallisten tietosuojaviranomaisten – kanssa kaikkien sellaisten henkilökohtaisten tietojen siirtämistä koskevien valitusten
ratkaisemiseksi, joita ei voida ratkaista suoraan käyttäjien kanssa.

Muutokset
Tätä Tietosuojakäytäntöä voidaan aika ajoin muuttaa. Emme heikennä Tietosuojakäytännön sinulle annettuja oikeuksia ilman
erillistä suostumustasi. Julkaisemme kaikki tietosuojakäytäntöjä koskevat muutokset tällä sivulla. Jos muutokset ovat olennaisia,
toimitamme niistä näkyvämmän ilmoituksen (joissakin palveluissa tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan sähköpostitse).
Säilytämme myös tämän tietosuojakäytännön aiemmat versiot arkistossa, jossa voit niitä tarkastella.

Tuotekohtaiset käytännöt
Seuraavissa ilmoituksissa on kerrottu eräitä käytettävissäsi olevia Googlen tuotteita ja palveluita koskevista tuotekohtaisista
tietosuojakäytännöistä:
Chrome ja Chrome-käyttöjärjestelmä
Play Kirjat
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
Lisää suosituimpia palveluitamme koskevia tietoja saat Google-tuotteiden tietosuojaoppaasta.

Muuta hyödyllistä tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvää materiaalia
Lisää hyödyllistä tietosuojaan ja turvallisuuteen liittyvää materiaalia löytyy Googlen käytännöt ja periaatteet -sivuilta. Tarjolla on
muun muassa
tietoa käyttämistämme tekniikoista ja periaatteista, eli esimerkiksi
miten Google käyttää evästeitä
mitä tekniikoita käytämme mainostamisessa
miten eri malleja kuten kasvoja tunnistetaan
sivu, jolla selitetään, mitä tietoja Googlen kanssa jaetaan käydessäsi mainonta-, analyysi- ja sosiaalisia tuotteitamme
hyödyntävissä verkkosivustoissa
Tietosuoja-tarkistustyökalun avulla on helppo tarkastella tärkeimpiä tietosuoja-asetuksiasi.
Googlen turvallisuuskeskus, jossa tarjotaan tietoja internetin turvalliseen käyttöön.

”henkilökohtaisten tietojesi käyttö”
Esimerkiksi Google Hallintapaneeli mahdollistaa joidenkin Google-tiliisi liittyvien tietojen tarkastelun nopeasti ja helposti.
Lisätietoja
”sinulle hyödyllisimmät mainokset”

Jos esimerkiksi luet usein puutarhanhoitoa käsitteleviä blogeja ja verkkosivustoja, saatat nähdä aiheeseen liittyviä mainoksia
verkossa.
Lisätietoja
”mainospalvelut”
Jos esimerkiksi luet usein puutarhanhoitoa käsitteleviä blogeja ja verkkosivustoja, joissa näytetään mainoksiamme, saatat
jatkossa nähdä aiheeseen liittyviä mainoksia verkossa.
Lisätietoja
”ja muita antureita”
Laitteessasi voi olla antureita, jotka helpottavat sijaintisi ymmärtämistä. Esimerkiksi kiihtyvyysmittaria voidaan käyttää nopeuden
määrittämiseen tai gyroskooppia menosuunnan määrittämiseen.
Lisätietoja
”tietojen kerääminen”
Tämä sisältää esimerkiksi käyttötietosi ja asetuksesi, Gmail-viestisi, G+ -profiilisi, valokuvasi, videosi, selaushistoriasi,
karttahakusi, dokumenttisi ja muut Google-palveluissa tarjotut sisältösi.
Lisätietoja
”yhdistä henkilötietoja yhdestä palvelusta muiden palveluiden tietoihin, myös henkilötietoihin”
Kun olet esimerkiksi kirjautunut Google-tiliisi ja teet Google-haun, sinulle näytetään hakutuloksia julkisesta verkosta sekä sivuja,
valokuvia ja Google+ -viestejä ystäviltäsi. Tuttusi ja sinua Google+:ssa seuraavat ihmiset voivat puolestaan nähdä viestejäsi ja
profiilisi hakutulostensa joukossa.
Lisätietoja
”ihmisten kanssa kommunikointi”
Voimme esimerkiksi ehdottaa sinulle Google+:ssa ihmisiä, jotka saatat tuntea. Keräämme tarvittavat tiedot muiden Googletuotteiden, kuten Gmailin, yhteystiedoista. Voimme myös näyttää profiilisi ehdotuksena kontakteillesi.
Lisätietoja
”luottokortti”
Vaikka emme tällä hetkellä pyydä luottokorttitietoja tilin luomisen yhteydessä, voit vahvistaa ikäsi muun muassa pienellä
luottokorttitapahtumalla. Näin voit vahvistaa olevasi tarpeeksi vanha luomaan tilin, jos olet ilmoittanut meille syntymäpäivän,
jonka mukaan et ole tarpeeksi vanha luomaan Google-tiliä.
Lisätietoja
”uusien kehittäminen”
Esimerkiksi Googlen oikolukuohjelmisto kehitettiin tutkimalla käyttäjien hakuja, joissa kirjoitettua tekstiä oli korjattu.
Lisätietoja
”laitetunnukset”
Laitetunnusten avulla Google tietää, millä laitteella käytät palveluitamme. Näin voimme räätälöidä palvelumme laitteellesi ja
selvittää palveluidemme laitekohtaisia ongelmia.
Lisätietoja
”laitekohtaiset tiedot”
Kun esimerkiksi käytät Google Playta tietokoneellasi, Google voi käyttää tietoja ja auttaa sinua päättämään, millä laitteilla haluat
ostostesi olevan käytettävissä.
Lisätietoja

”käyttäjäkokemuksen parantaminen”
Esimerkiksi evästeet mahdollistavat käyttäjiemme toiminnan tutkimisen palveluissamme.
Lisätietoja
”oikeusprosessit ja lainvoimaiset viranomaisten pyynnöt”
Kuten muutkin teknologia- ja viestintäyritykset, Google saa jatkuvasti viranomaisilta ja tuomioistuimilta ympäri maailman
pyyntöjä luovuttaa käyttäjätietoja. Lakiosastomme tarkistaa jokaisen pyynnön sen lajista riippumatta ja vastustamme toistuvasti
pyyntöjä, jotka vaikuttavat olevan liian laajoja tai jotka eivät noudata oikeaa menettelyä.
Lisätietoja
”rajoittanut jakamis- tai näkyvyysasetuksia”
Voit esimerkiksi valita asetukset niin, että nimeäsi ja kuvaasi ei näy mainoksissa.
Lisätietoja
”linkitetään useiden sivustojen vierailutietojen kanssa”
Google Analytics perustuu kolmannen osapuolen evästeisiin. Google Analytics -asiakas tai Google voi linkittää Google
Analyticsin kautta saadut tiedot kolmannen osapuolen evästeisiin Googlen tekniikan avulla. Nämä evästeet liittyvät muilla
verkkosivustoilla vierailuihin, esimerkiksi jos mainostaja haluaa käyttää Google Analytics -tietojaan osuvampien mainosten
luomiseen tai liikenteensä tarkempaan analysointiin.
Lisätietoja
”ylläpitää”
Tarkkailemme esimerkiksi järjestelmiämme jatkuvasti tarkistaaksemme, että ne toimivat oikein, sekä löytääksemme ja
korjataksemme virheitä.
Lisätietoja
”saattaa kerätä ja käsitellä tietoja todellisesta sijainnistasi”
Esimerkiksi Google Maps voi kohdistaa karttanäkymäsi sijaintisi mukaan.
Lisätietoja
”ei välttämättä toimi oikein”
Esimerkiksi lbcs-eväste mahdollistaa useiden Google-dokumenttien avaamisen samassa selaimessa.
Lisätietoja
”ja kumppanimme”
Annamme luotettavien kumppaniemme käyttää evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita palveluissamme mainonta- ja
tutkimustarkoituksissa.
Lisätietoja
”puhelinnumero”
Jos esimerkiksi lisäät puhelinnumeron palautusvaihtoehdoksi, Google voi lähettää sinulle tekstiviestinä palautuskoodin, jos
unohdat salasanasi.
Lisätietoja
”Googlen ja käyttäjiemme suojeleminen”
Jos esimerkiksi pelkäät jonkun käyttävän sähköpostiasi luvatta, voit tarkistaa Gmailissa Viimeinen toiminta tällä tilillä -osion,
jossa näet viimeisimmän käyttökerran tiedot, kuten käyttäjän IP-osoitteen, siihen liittyvän sijainnin sekä ajan ja päivämäärän.
Lisätietoja
”suojata”

Yksi syy IP-osoitteiden ja evästeiden keräämiseen ja analysointiin on esimerkiksi palveluidemme suojaaminen automatisoidulta
väärinkäytöltä.
Lisätietoja
”tarjota”
Esimerkiksi laitteesi IP-osoitteen avulla lähetetään pyytämäsi tiedot takaisin laitteellesi.
Lisätietoja
”jakaminen”
Esimerkiksi Google+ sisältää useita jakovaihtoehtoja.
Lisätietoja
”helpompi ja nopeampi jakaminen”
Esimerkiksi jos käyttäjä on jo kontaktisi, Google täydentää hänen nimensä automaattisesti Gmail-viesteihin.
Lisätietoja
”sinulle tärkeimmät ihmiset verkossa”
Kun alat esimerkiksi kirjoittaa Gmailin vastaanottaja-, kopio- tai piilokopioriville osoitetta, sinulle ehdotetaan yhteystietoluettelosi
osoitteita.
Lisätietoja
”jotta asioiden jakaminen olisi helpompaa”
Jos olet esimerkiksi ollut henkilöön yhteydessä Gmailin välityksellä ja haluat lisätä hänet Google-dokumenttiin tai Googlekalenterin tapahtumaan, Google helpottaa sitä täydentämällä automaattisesti sähköpostiosoitteen, kun alat kirjoittaa hänen
nimeään.
Lisätietoja
”mainostemme katsominen ja käyttö”
Ilmoitamme esimerkiksi mainostajillemme, onko heidän mainoksensa näytetty sivulla ja ovatko käyttäjät nähneet mainoksen (vai
onko mainos esimerkiksi jäänyt sivun osaan, jolle käyttäjät eivät ole vierittäneet näkymää).
Lisätietoja
”Voimme jakaa julkisesti koostettuja tietoja, joiden avulla sinua ei voi tunnistaa”
Tietyn hakutermin yleistyminen palvelussamme voi tarjota tärkeää tietoa ajankohtaisista trendeistä.
Lisätietoja
”langattoman lähiverkon tukiasemista ja radiomastoista”
Google voi esimerkiksi määrittää laitteesi likimääräisen sijainnin läheisten langattoman lähiverkon tukiasemien tunnetun sijainnin
perusteella.
Lisätietoja
”osuvammat hakutulokset”
Voimme esimerkiksi lisätä hakupalvelumme osuvuutta ja mielenkiintoa sisällyttämällä mukaan sinun ja ystäviesi valokuvia,
viestejä ja muuta sisältöä.
Lisätietoja
”sisältösi poistaminen”
Voit esimerkiksi poistaa verkko‑ ja sovellustoimintasi, blogisi, omistamasi Google Sites ‑sivuston, YouTube-kanavasi, Google+
‑profiilisi tai koko Google-tilisi.
Lisätietoja

”trendien näyttäminen”
Näet joitakin näistä Google Trends -palvelussa ja YouTube Trending -videoissa.
Lisätietoja
”toimintasi muilla sivustoilla ja muissa sovelluksissa”
Nämä toimintatiedot voivat tulla Google-tuotteiden, esim. Chromen synkronoinnin, tai Googlen kumppanisivustojen tai sovellusten käyttämisestä. Monet verkkosivustot ja sovellukset tekevät yhteistyötä Googlen kanssa parantaakseen sisältöään tai
palveluitaan. Verkkosivusto voi esimerkiksi käyttää mainospalveluitamme (kuten AdSensea) tai analyysityökalujamme (kuten
Google Analyticsia). Nämä tuotteet jakavat tietoja toiminnastasi Googlelle, ja tiliasetuksistasi ja käyttämistäsi tuotteista riippuen
(esimerkiksi kumppanin käyttäessä Google Analyticsia yhdessä mainospalveluidemme kanssa) nämä tiedot voidaan yhdistää
henkilötietoihisi.
Lisätietoja

