Privaatsuseeskirjad
Viimati muudetud: 18. detsember 2017 (vaadake arhiveeritud versioone) (Hüperlingitud näited on saadaval selle dokumendi
lõpus.)
Meie teenuste kasutamiseks on mitu võimalust: teabe otsimine ja jagamine, teiste inimestega suhtlemine või uue sisu loomine.
Kui jagate meiega teavet, näiteks luues endale Google'i konto, saame neid teenuseid veelgi paremaks muuta – näidata
asjakohasemaid otsingutulemusi ja reklaame, aidata teil inimestega ühendust võtta või muuta jagamise kiiremaks ja
lihtsamaks. Soovime, et meie teenuseid kasutades teaksite, kuidas me teavet kasutame ja kuidas saate oma privaatsust
kaitsta.
Meie privaatsuseeskirjad selgitavad järgmist:
millist teavet me kogume ja miks;
kuidas me seda teavet kasutame;
pakutavad võimalused, sh see, kuidas teabele juurde pääseda ja seda värskendada.
Oleme üritanud eeskirju võimalikult lihtsana hoida, aga kui te ei ole kursis selliste terminitega nagu küpsised, IP-aadressid,
veebilutikad ja brauserid, siis tutvuge kõigepealt nende oluliste terminitega. Google hoolib teie privaatsusest, nii et kui olete uus
Google’i klient või meie teenuste pikaajaline kasutaja, varuge aega meie tavadega tutvumiseks – ja kui teil on küsimusi, võtke
meiega ühendust.

Teave, mida me kogume
Kogume teavet, et pakkuda kõikidele kasutajatele paremaid teenuseid – alustades elementaarsest teabest, nt sellest, mis keelt
räägite, ja lõpetades keerukama teabega, nt millised reklaamid on teie jaoks kõige kasulikumad, millised inimesed teile
võrgus kõige rohkem korda lähevad või millised YouTube'i videod teile võiks meeldida.
Kogume teavet järgmistel viisidel.
Teave, mille teie meile annate. Näiteks eeldavad mitmed meie teenused Google'i konto registreerimist. Kui seda teete,
küsime teilt isiklikke andmeid, näiteks teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit või krediitkaardi andmeid, mis koos
teie kontoga salvestada. Kui tahate meie pakutavate teenuste jagamisfunktsioone täies mahus kasutada, võime paluda
teil luua ka avalikult nähtava Google'i profiili, mis võib sisaldada teie nime ja fotot.
Teave, mille saame teilt meie teenuste kasutamise põhjal. Kogume teavet selle kohta, milliseid teenuseid ja kuidas
kasutate: näiteks kui vaatate videot YouTube'is, külastate veebisaiti, mis kasutab meie reklaamiteenuseid, või vaatate
ning kasutate meie reklaame ja sisu. See teave sisaldab järgmist.
Seadme teave
Kogume seadmepõhist teavet (nt teie riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon, ainulaadsed seadme
identifikaatorid ja mobiilsidevõrk, sh teie telefoninumber). Google võib seostada seadme identifikaatorid või
telefoninumbri teie Google'i kontoga.
Logi teave
Kui kasutate meie teenuseid või vaatate Google’i pakutavat sisu, kogume ja salvestame konkreetset teavet
serverite logides. See sisaldab järgmist:
üksikasju selle kohta, kuidas te meie teenust kasutasite, nt otsingupäringud;
kõnelogi teave, nt teie telefoninumber, helistaja number, kõneedastuse numbrid, kõnede kellaaeg ja
kuupäev, kõnede kestus, SMS-i marsruutimisteave ja kõnede tüübid;
internetiprotokolli aadress;

seadme sündmuste teave, nt rikked, süsteemi aktiivsus, riistvara seaded, brauseri tüüp, brauseri keel,
teie taotluse kuupäev ja kellaaeg ning viitav URL;
küpsised, mis võivad tuvastada teie brauseri või Google’i konto.
Asukoha teave
Kui kasutate Google'i teenuseid, võime koguda ja töödelda teavet teie tegeliku asukoha kohta. Kasutame eri
tehnoloogiaid asukoha määramiseks (nt IP-aadressid, GPS ja muud andurid), mis võivad anda Google'ile
teavet näiteks läheduses asuvate seadmete, WiFi-pääsupunktide ning mobiilsidemastide kohta.
Ainulaadsed rakenduse numbrid
Mõned teenused sisaldavad ainulaadset rakenduse numbrit. See number ja installiteave (nt
operatsioonisüsteemi tüüp ja rakenduse versiooni number) võidakse saata Google’ile, kui installite või
desinstallite selle teenuse või kui see teenus suhtleb aeg-ajalt meie serveritega, nt automaatsete värskenduste
jaoks.
Kohalik mälu
Võime koguda ja salvestada teavet (sh isiklikku teavet) teie seadmesse, kasutades mehhanisme, nagu brauseri
veebimälu (sh HTML 5) ja rakenduse andmete vahemälusid.
Küpsised ja sarnased tehnoloogiad
Kasutame koos oma partneritega erinevaid tehnoloogiaid, et koguda ja salvestada teavet, kui külastate Google'i
teenust. Sellega seoses võime teie brauseri või seadme tuvastamiseks kasutada küpsiseid või sarnaseid
tehnoloogiaid. Kasutame neid tehnoloogiaid ka selleks, et koguda ja salvestada teavet, kui kasutate teenuseid
(nt reklaamiteenused või muudel saitidel ilmuvad Google'i funktsioonid), mida pakume oma partneritele. Google
Analyticsi teenused aitavad ettevõtetel ja saidiomanikel analüüsida veebisaitide ning rakenduste liiklust. Kui seda
kasutatakse koos meie reklaamiteenustega, nt nendega, mis kasutavad DoubleClicki küpsist, siis lingib Google
või Google Analyticsi klient Google Analyticsi teabe Google'i tehnoloogia abil mitme saidi külastamise
teabega.
Teavet, mida kogume siis, kui olete Google'isse sisse logitud (lisaks teabele teie kohta, mille saame oma partneritelt), võidakse
seostada teie Google'i kontoga. Kui teave seostatakse teie Google'i kontoga, käsitleme neid isiklike andmetena. Lisateabe
saamiseks selle kohta, kuidas teie Google'i kontoga seostatud teabele juurde pääseda, seda hallata või kustutada, vaadake
nende eeskirjade jaotist Läbipaistvus ja valikud.

Kuidas kasutame kogutud teavet?
Kasutame kõikidelt teenustelt kogutud teavet teenuste pakkumiseks, haldamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks ning uute
teenuste arendamiseks ning Google'i ja meie kasutajate kaitsmiseks. Lisaks kasutame seda teavet teile kohandatud sisu
pakkumiseks, nt esitades teile asjakohasemaid otsingutulemusi ja reklaame.
Võime kasutada teie Google’i profiilis olevat nime kõikides pakutavates teenustes, mis eeldavad Google’i konto olemasolu.
Lisaks võime asendada teie Google’i kontoga seotud varasemad nimed nii, et olete kõikides meie teenustes esindatud sama
nimega. Kui teistel kasutajatel on juba teie e-posti aadress või muu teid tuvastav teave, võime neile näidata teie avalikult
nähtava Google’i profiili teavet, nt teie nime ja fotot.
Kui teil on Google'i konto, võime oma teenustes kuvada teie profiilinime, profiilipildi ja Google'is või teie Google'i kontoga
ühendatud kolmanda osapoole rakendustes tehtavad toimingud (näiteks +1-d, teie kirjutatud arvustused ja postitatud
kommentaarid). Arvestame jagamis- või nähtavusseadete piirangutega, mille olete Google'i kontol määranud.
Kui võtate Google’iga ühendust, talletame selle suhtluse, et aidata lahendada tekkida võivaid probleeme. Võime kasutada teie
e-posti aadressi, et teavitada teid meie teenustest, nt anda teile teada kavandatavatest muudatustest või täiustustest.
Kasutame küpsistest ja teistest tehnoloogiatest, nt veebimajakatelt, kogutud teavet, et täiustada teie kasutuskogemust ning
meie teenuste üldist kvaliteeti. Üks teenustest, mida kasutame sellel eesmärgil enda teenustes, on Google Analytics. Näiteks kui
salvestame teie keele-eelistused, siis saame kuvada teenused teie eelistatud keeles. Kohandatud reklaamide kuvamisel ei
seosta me küpsiste või sarnaste tehnoloogiate identifikaatorit delikaatsete kategooriatega, nt kategooriatega, mis on seotud
rassi, religiooni, seksuaalse sättumuse või tervisega.

Meie automaatsed süsteemid analüüsivad teie teabesisu (sh meile), et pakkuda teile isiklikult asjakohaseid tootefunktsioone
nagu kohandatud otsingutulemused, kohandatud reklaamid ning rämpsposti ja pahavara tuvastamine.
Võime seostada ühest teenusest pärit isiklikud andmed teistest Google'i teenustest pärit andmetega. Nii saab näiteks
lihtsustada sisu jagamist teile tuttavate inimestega. Teie konto seadetest olenevalt võidakse teie tegevusi teistel saitidel
ja rakendustes seostada teie isiklike andmetega, et parendada Google'i teenuseid ning Google'i esitatavaid reklaame.
Küsime teie nõusolekut enne teabe kasutamist muudel kui meie privaatsuseeskirjades määratud eesmärkidel.
Google töötleb isiklikku teavet serverites paljudes riikides üle kogu maailma. Võime töödelda teie isiklikku teavet serveris, mis
asub väljaspool teie elukoha riiki.

Läbipaistvus ja valikud
Inimestel on seoses privaatsusega mitmesuguseid muresid. Meie eesmärk on selgelt väljendada, millist teavet me kogume, et
saaksite ise teha olulisi otsuseid selle kohta, kuidas seda kasutatakse. Näiteks saate teha järgmist:
vaadata üle oma Google'i kontotegevuste haldus ja seda värskendada, et otsustada, millist tüüpi andmed (nt YouTube'is
vaadatud videod või tehtud otsingud) soovite oma kontole salvestada, kui kasutate Google'i teenuseid. Nende
haldusfunktsioonide abil saate valida, kas teatud tegevused salvestatakse küpsisefailina või mõne muu sarnase
tehnoloogia abil teie seadmesse, kui kasutate meie teenuseid oma kontolt väljalogituna;
üle vaadata ja juhtida teatud tüüpi teavet, mis on seotud teie Google’i kontoga, kasutades Google Dashboardi;
vaadata ja muuta reklaamiseadete abil eelistusi (nt teile huvi pakkuvaid kategooriaid) selle kohta, milliseid reklaame teile
Google'is ning kogu veebis näidatakse. Lehte võite külastada ka selleks, et teatud Google'i reklaamiteenustest loobuda.
reguleerida, kuidas Google'i kontoga seotud profiil kuvatakse teistele kasutajatele;
määrata, kellega jagate teavet Google'i konto kaudu;
eemaldada teavet, mis on seotud teie Google'i kontoga, paljudest meie teenustest.
valida, kas reklaamides kuvatavates jagatud soovitustes näidatakse teie profiilinime ja profiilifotot.
Lisaks saate määrata oma brauseri blokeerima kõiki küpsiseid, sh meie teenustega seotud küpsiseid, või näitama, kui me
määrame küpsise. Siiski on oluline meeles pidada, et paljud meie teenustest ei pruugi korralikult toimida, kui küpsised on
keelatud. Näiteks ei pruugi me mäletada teie keele-eelistusi.

Teave, mida jagate
Paljud meie teenused lubavad teil teistega teavet jagada. Pidage meeles, et kui jagate teavet avalikult, võivad otsingumootorid,
sh Google, selle registreerida. Meie teenused pakuvad teile mitmeid võimalusi sisu jagamiseks ja eemaldamiseks.

Juurdepääs isiklikule teabele ja selle värskendamine
Kui kasutate meie teenuseid, on meie eesmärk pakkuda juurdepääsu teie isiklikule teabele. Kui see teave on vale, püüame
pakkuda teile võimalusi see kiiresti värskendada või kustutada – v.a juhul, kui peame seda teavet säilitama seaduslikel ärilistel
või õiguslikel eesmärkidel.
Meie eesmärk on säilitada teenuseid nii, et need kaitsevad teavet juhuslike või pahatahtlike kahjustuste eest. Seega pärast
seda, kui olete kustutanud teabe meie teenustest, ei tohi me kohe kustutada aktiivsetest serveritest jääkkoopiaid ega
eemaldada teavet varusüsteemidest.

Teave, mida jagame
Me ei jaga isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Google’ist väljaspool, v.a juhul, kui kohaldub üks järgmistest
asjaoludest.
Meil on teie nõusolek.
Jagame isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide ja isikutega Google’ist väljaspool, kui meil on selleks teie nõusolek.
Tundliku isikliku teabe jagamiseks vajame nõusolekut.
Jagame teavet domeeni administraatoritega
Kui teie Google’i kontot haldab domeeni administraator (nt G Suite kasutajate puhul), on teie domeeni administraatoril ja
edasimüüjatel, kes pakuvad teie organisatsioonile kasutajatuge, juurdepääs teie Google’i konto teabele (sh teie e-posti

aadress ja muud andmed). Teie domeeni administraator saab teha järgmist:
vaadata teie kontoga seotud statistikat, nt statistikat installitavate rakenduste kohta;
muuta teie konto parooli;
peatada või lõpetada juurdepääsu teie kontole;
omada juurdepääsu või säilitada teavet, mis on salvestatud osana teie kontost;
saada teie konto teavet, et tagada vastavus kohaldavate seaduste, määruste, kohtumenetluste või täitmisele
kuuluvaid riiklike nõuetega;
piirata teie võimalusi kustutada või muuta teavet või privaatsusseadeid.
Lisateavet vaadake domeeni administraatori privaatsuseeskirjadest.
Jagame teavet väliseks töötluseks
Anname isikliku teabe oma tütarettevõtetele või teistele usaldusväärsetele ettevõtetele või isikutele, et nad teavet meie
eest töötleks, lähtudes meie juhistest ja järgides meie privaatsuseeskirju ning teisi sobivaid konfidentsiaalsus- ja
turvameetmeid.
Jagame teavet õiguslikel põhjustel
Jagame isiklikku teavet ettevõtete, organisatsioonide või isikutega Google’ist väljaspool, kui meil on alust heauskselt
arvata, et juurdepääs sellele teabele, selle kasutamine, säilitamine või avalikustamine on vajalik järgmistel põhjustel:
järgida mis tahes kohaldatavaid seadusi, määrusi, kohtumenetlusi või täitmisele kuuluvaid riiklikke nõudeid.
jõustada kohaldatavaid teenusetingimusi, sh võimalike rikkumiste uurimist;
tuvastada ja ära hoida pettusi või turva- või tehnilisi probleeme või muul viisil nendega tegeleda;
kaitsta kahju eest Google’i õigusi, vara või turvalisust, meie kasutajaid või avalikkust, nagu näeb ette seadus.
Võime avalikult ja oma partneritega (nt väljaandjad, reklaamijad või ühendatud saidid) jagada isikut mittetuvastavat
teavet. Näiteks võime avalikult jagada teavet, et näidata trende meie teenuste üldise kasutamise kohta.
Kui Google on seotud ühinemise, omandamise või vara müügiga, kaitseme jätkuvalt isikliku teabe konfidentsiaalsust ja
teavitame kasutajaid enne, kui nende isiklik teave edastatakse või neile hakkavad kehtima teistsugused privaatsuseeskirjad.

Teabe turvalisus
Töötame selle nimel, et kaitsta Google’it ja meie kasutajaid volitamata juurdepääsu eest meie kasutuses olevale teabele või
selle volitamata muutmise, avalikustamise või rikkumise eest. Eeskätt teeme järgmist:
krüpteerime paljusid teenuseid, kasutades SSL-i;
pakume teile kaheastmelist kinnitamist Google’i kontole juurdepääsemisel ja Google Chrome’is Safe Browsing teenust;
vaatame üle meie teabe kogumise, salvestamise ja töötlemise tavad, sh füüsilised turvameetmed, et kaitsta süsteeme
volitamata juurdepääsu eest;
piirame juurdepääsu isiklikule teabele nendele Google’i töötajatele, lepinguosalistele ja agentidele, kellel on seda teavet
vaja selle töötlemiseks, ning kellele kehtivad ranged lepingulised konfidentsiaalsusega seotud kohustused ja keda võib
karistada või nendega lepingu lõpetada, kui nad ei täida neid kohustusi.

Millal need privaatsuseeskirjad kehtivad?
Meie privaatsuseeskirjad kehtivad kõikide teenuste puhul, mida pakub Google LLC ja selle sidusettevõtted, sealhulgas
YouTube, Google'i poolt Android seadmetel pakutavad teenused ja teenused, mida pakutakse teistel saitidel (nt meie
reklaamiteenused), kuid see ei hõlma teenuseid, millel on eraldi privaatsuseeskirjad, mis ei hõlma neid privaatsuseeskirju.
Meie privaatsuseeskirjad ei rakendu teenustele, mida pakuvad teised ettevõtted või isikud, sh tooted või saidid, mis kuvatakse
teile otsingutulemustes, saidid, mis võivad sisaldada Google’i teenuseid, või teised meie teenustele lingitud saidid. Meie
privaatsuseeskirjad ei kata teiste ettevõtete ja organisatsioonide teabetavasid, kes reklaamivad meie teenustes ja võivad
kasutada küpsiseid, veebilutikaid ja teisi tehnoloogiaid, et teenindada ja pakkuda asjakohaseid reklaame.

Kooskõlastamine ja koostöö reguleerivate ametiasutustega
Vaatame regulaarselt üle vastavuse meie privaatsuseeskirjadele. Lisaks peame kinni mitmest iseregulatsiooni raamistikust, sh
EU-US ja Swiss-US Privacy Shield Frameworks. Kui meieni jõuavad ametlikud kirjalikud kaebused, võtame kaebuse esitanud

isikuga probleemi lahendamiseks ühendust. Teeme koostööd vastavate reguleerivate asutustega, sh kohalike
andmekaitseasutustega, et lahendada isikuandmete edastusega seotud kaebusi, mida meil ei õnnestu lahendada otse
kasutajatega.

Muudatused
Meie privaatsuseeskirjad võivad aeg-ajalt muutuda. Me ei vähenda teie privaatsuseeskirjadest tulenevaid õigusi ilma teie
selgesõnalise nõusolekuta. Postitame teate privaatsuseeskirjade mis tahes muudatustest sellel lehel ja suuremate muudatuste
korral edastame täpsema teatise (sh mõnede teenuste puhul ka privaatsuseeskirjade muudatusi puudutava meiliteatise).
Säilitame arhiivis ka privaatsuseeskirjade eelmisi versioone, et saaksite need üle vaadata.

Täpsemad tootepõhimõtted
Järgmised teatised selgitavad täpsemaid privaatsuspõhimõtteid teatud Google’i toodete ja teenuste kohta, mida kasutada võite:
Chrome ja Chrome OS
Play raamatud
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
YouTube Kids
Family Linkiga hallatavad Google'i kontod
Lisateavet mõne meie populaarsema teenuse kohta leiate Google'i teenuse privaatsusjuhendist.

Muud kasulikud privaatsuse ja turvalisusega seotud materjalid
Täiendavaid kasulikke privaatsuse ning turvalisusega seotud materjale leiate Google’i eeskirjade ja põhimõtete lehtedelt, sh
järgmised lehed.
Teave meie tehnoloogiate ja põhimõtete kohta, mis hõlmab muu hulgas järgmist teavet.
Kuidas Google küpsiseid kasutab?
Reklaamimiseks kasutatavad tehnoloogiad.
Kuidas me mustreid (nt nägusid) tuvastame?
Leht, kus selgitatakse, milliseid andmeid Google'iga jagatakse, kui külastate veebisaite, mis kasutavad meie reklaami-,
analüüsi- ja sotsiaaltooteid.
Tööriist Privaatsuse kontroll, mille abil on lihtne olulised privaatsusseaded üle vaadata.
Google’i ohutuskeskus, mis jagab teavet selle kohta, kuidas ohutult ja turvaliselt võrgus viibida.

„juurdepääs isiklikule teabele”
Näiteks teenusega Google Dashboard saate kiiresti ja lihtsalt vaadata mõningaid oma Google'i kontoga seotud andmeid.
Lisateave.
„teie jaoks kõige kasulikumad reklaamid”
Näiteks kui külastate sageli aiandusteemalisi veebisaite ja blogisid, võite veebi sirvides näha aiandusega seotud reklaame.
Lisateave.
„reklaamiteenused”
Näiteks kui külastate sageli meie reklaame esitavaid aiandusteemalisi veebisaite ja blogisid, võite veebi sirvides nägema hakata
selle teemaga seotud reklaame.
Lisateave.
„ja muud andurid”
Teie seadmes võivad olla andurid, mis annavad teavet teie asukoha paremaks mõistmiseks. Näiteks kiirendusmõõturit saab

kasutada kiiruse määramiseks ja güroskoopi liikumissuuna määramiseks.
Lisateave.
„teabe kogumine”
See hõlmab eelkõige teie andmeid ja eelistusi, Gmaili sõnumeid, G+ profiili, fotosid, videoid, sirvimisajalugu, kaardiotsinguid,
dokumente või muu Google'i hostitud sisu.
Lisateave.
„kombineerige ühest teenusest pärinevat isiklikku teavet muudest Google'i teenustest pärineva teabega (sh isiklik
teave)”
Näiteks kui olete Google'i kontole sisse loginud ja otsite Google'ist, näete otsingutulemusi avalikust veebist ning lisaks oma
sõprade lehti, fotosid ja Google+ postitusi, ning inimesed, kes teid teavad või kes teid teenuses Google+ jälgivad, võivad oma
tulemustes näha teie postitusi ja profiili.
Lisateave.
„võtke inimestega ühendust”
Näiteks võime soovitada inimesi, keda te võib-olla teate või kellega soovite teenuse Google+ kaudu ühendust võtta. Soovitused
põhinevad teie olemasolevatel kontaktidel muudes Google'i toodetes (nt Gmail). Teiega ühenduses olevad inimesed võivad
soovitusena näha teie profiili.
Lisateave.
„krediitkaart”
Kuigi me ei küsi praegu registreerimise ajal krediitkaarti, on väikese krediitkaarditehingu kaudu vanuse kinnitamine üks võimalus
kontrollida, kas vastate meie vanusenõuetele. See on vajalik näiteks siis, kui teie konto keelatakse pärast sünnipäeva
sisestamist, mis näitab, et te ei ole Google'i konto jaoks piisavalt vana.
Lisateave.
„arendage uusi teenuseid”
Näiteks Google’i õigekirja kontrollimise tarkvara arendati välja, analüüsides eelnevaid otsinguid, mille puhul kasutajad olid oma
õigekirja parandanud.
Lisateave.
„seadme identifikaatorid”
Seadme identifikaatorid annavad Google'ile teada, millist seadet teenustes kasutate. Nii saame teenuseid teie seadme jaoks
kohandada või teenustega seotud seadmeprobleeme lahendada.
Lisateave.
„seadmepõhine teave”
Näiteks kui külastate oma arvutis teenust Google Play, saab Google seda teavet kasutada, et aidata teil otsustada, millistes
seadmetes võiksid teie ostud kasutatavad olla.
Lisateave.
„täiustage oma kasutajakogemust”
Näiteks küpsised võimaldavad meil analüüsida, kuidas kasutajad meie teenustega suhtlevad.
Lisateave.
„kohtuprotsesside või täitmisele kuuluvad riiklikud nõuded”
Nagu teisedki tehnoloogia- ja kommunikatsiooniettevõtted, saab ka Google regulaarselt kõikjalt maailmast valitsuste ning
kohtute taotlusi kasutajaandmete loovutamise kohta. Meie juriidiline meeskond vaatab kõik nõuded (olenemata nende tüübist)
üle ja lükkab need sageli tagasi, kui nõutakse põhjendamatult palju teavet või ei täideta nõude esitamise juhiseid.
Lisateave.

Jagamis- või nähtavusseadete piirangud
Saate näiteks valida sellised seaded, et teie nime ega pilti reklaamis ei kuvata.
Lisateave.
„lingitakse mitme saidi külastamiste andmetega”
Google Analytics tugineb esimese osapoole küpsistele. Google või Google Analyticsi klient saab Google Analyticsi kaudu
genereeritud andmed Google'i tehnoloogia abil linkida kolmanda osapoole küpsistega, mis on seotud teiste veebisaitide
külastamistega, nt kui reklaamija soovib kasutada oma Google Analyticsi andmeid asjakohasemate reklaamide loomiseks või
liikluse täpsemaks analüüsimiseks.
Lisateave.
„haldamine”
Näiteks jälgime pidevalt, kas meie süsteemid töötavad nõutud viisil, ning tuvastame ja lahendame süsteemiga seotud
probleeme.
Lisateave.
„võidakse koguda ja töödelda teavet teie tegeliku asukoha kohta”
Näiteks Google Maps saab keskendada kaardivaate teie praegusele asukohale.
Lisateave.
„ei pruugi korralikult toimida”
Näiteks kasutame küpsist nimega „lbcs”, millega saate avada mitu Google'i dokumenti ühes brauseris.
Lisateave.
Meie partnerid
Lubame usaldusväärsetel ettevõtetel kasutada reklaamimise või uurimiseesmärkidel meie teenustes küpsiseid või muid taolisi
tehnoloogiaid.
Lisateave.
„telefoninumber”
Näiteks kui lisate taastamisvalikuna telefoninumbri, saab Google saata tekstisõnumi lähtestuskoodiga, kui olete parooli
unustanud.
Lisateave.
„Google'i ja meie kasutajate kaitsmine”
Näiteks kui olete mures volitamata juurdepääsu pärast oma e-postile, näitab Gmaili valik „Last account activity” teile teavet
hiljutistest tegevustest teie e-postkastis, näiteks teie meilile juurde pääsenud IP-aadressid, seotud asukoht ning kellaaeg ja
kuupäev.
Lisateave.
„kaitsmine”
Näiteks üks põhjus, miks IP-aadresse ja küpsiseid kogume ning analüüsime, on meie teenuste kaitsmine automatiseeritud
väärkasutuse eest.
Lisateave.
„pakkumine”
Näiteks kasutatakse teie seadmele määratud IP-aadressi teie taotletud andmete saatmiseks tagasi teie seadmesse.
Lisateave.

„jagamine”
Näiteks teenusega Google+ on teil palju erinevaid jagamisvõimalusi.
Lisateave.
„teistega jagamine on kiirem ja lihtsam”
Näiteks kui keegi juba on teie kontakt, sisestab Google tema nime automaatselt, kui soovite teda Gmaili sõnumisse lisada.
Lisateave.
„inimesed, kes teile veebis kõige enam korda lähevad”
Näiteks kui sisestate koostatava sõnumi väljale To, Cc või Bcc aadressi, soovitab Gmail aadresse teie kontaktide loendist.
Lisateave.
„tuttavate inimestega jagamise hõlbustamiseks”
Näiteks kui olete kellegagi Gmaili kaudu suhelnud ja soovite teda lisada Google'i dokumenti või Google'i kalendris olevale
sündmusele, teeb Google selle lihtsaks, sisestades automaatselt selle inimese e-posti aadressi, kui hakkate tema nime
sisestama.
Lisateave.
„vaadake meie reklaame ja suhelge nendega”
Näiteks anname reklaamijatele regulaarselt teada, kas lisasime nende reklaami lehele ja kas kasutajad tõenäoliselt nägid seda
reklaami (vastupidiselt näiteks olukorrale, kus reklaam asub sellises lehe osas, kuhu kasutajad ei kerinud).
Lisateave.
„Võime avalikult jagada kogutud teavet, mille puhul ei ole isik tuvastatav”
Kui teatud otsingutermin muutub väga populaarseks, võib see anda olulist teavet sellele ajale omaste suundumuste kohta.
Lisateave.
WiFi-pääsupunktid ja mobiilsidemastid
Näiteks võib Google tuletada teie seadme asukoha lähedal olevate mobiilsidemastide asukoha järgi.
Lisateave.
„asjakohasemad otsingutulemused”
Näiteks võime lisada teie ning teie sõprade fotosid, postitusi ja muud sisu, et otsingu teie jaoks palju asjakohasemaks ja
huvitavamaks muuta.
Lisateave.
„sisu eemaldamine”
Näiteks saate kustutada oma veebi- ja rakendustegevused, oma blogi, teile kuuluva Google'i saidi, YouTube'i kanali, teenuse
Google+ profiili või kogu Google'i konto.
Lisateave.
„suundumuste näitamiseks”
Mõnda neist näete teenuses Google Trends ja YouTube'i populaarsust koguvates videotes.
Lisateave.
„teie tegevused muudel saitidel ja rakendustes”
See tegevus võib tuleneda teiepoolsest Google'i toodete (nt Chrome'i sünkroonimine) kasutusest või nende saitide ja
rakenduste külastustest, mis on Google'i partnerid. Paljud veebisaidid ja rakendused on Google'i partnerid, et parandada oma
sisu ning teenuseid. Näiteks võib veebisait kasutada meie reklaamiteenuseid (nt AdSense) või analüüsitööriistu (nt Google

Analytics). Need tooted jagavad Google'iga teavet teie tegevuste kohta ning teie kontoseadetest ja kasutatavatest toodetest
(näiteks kui partner kasutab Google Analyticsit koos meie reklaamiteenustega) olenevalt võidakse need andmed teie isiklike
andmetega seostada.
Lisateave.

