
 

Google Workspace for Education tájékoztató szülőknek és gondviselőknek 

Ez a tájékoztató ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyek eljutnak a Googlehoz, valamint azt, 
hogy a Google miként gyűjti, használja és hozza nyilvánosságra a tanulók személyes adatait a 
fiókokkal kapcsolatban. 
 
A Google Workspace for Education-fiókjainak használatával a tanulók hozzáférhetnek a Google által 
kínált alábbi „Alapszolgáltatásokhoz” (melyek leírását az alábbi internetes oldalon találja: 
https://workspace.google.com/terms/user_features.html: 

G Gmail – elektronikus levelezés 
G Currents – kapcsolat, kommunikáció, linkek, videók, képek megosztása 
G Naptár – események rögzítése 
G Chrome Sync - szinkronizáció 
G Tanterem – tananyagok, feladatok, kommunikáció 
G Cloud Search – információ, adatkeresés 
G Névjegyek – címjegyzék, névjegyek 
G Dokumentumok, Táblázatok, Diák, Űrlapok 
G Drive – állományok tárolása 
G Csoportok – iskolai csoportok kezelése 
G Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk – élő hang/videó kapcsolat, 

kommunikáció 
G Jamboard – „interaktív tábla” 
G Keep – jegyzetek, listák, rajzok 
G Sites – webhelyek kezelése 
G Vault – „adatszéf” 

 
Az iskola bizonyos esetekben hozzáférést biztosít un. „Kiegészítő szolgáltatásokhoz” is, melyekről 
további információk a https://support.google.com/a/answer/6356441, illetve a 
https://support.google.com/a/answer/181865: webhelyeken érhetőek el: 

G Felügyelt Google Play 
G Google Térkép 
G Google Earth –Google Föld 

 
A Google Workspace for Education adatvédelmi közleményében adatokat szolgáltat az 
összegyűjtött információkról, valamint arról, hogy miként használja fel és teszi közzé a Google 
fiókokból gyűjtött információkat. Ez a tájékoztató elolvasható a 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html oldalon. 
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Milyen személyes adatokat gyűjt a Google? 
A diákfiók létrehozásakor az Iskola a tanulóról megadhat a Googlenak bizonyos személyes adatokat, 
például: a nevet, az e-mail címet és a jelszót. A Google személyes adatokat gyűjthet közvetlenül a 
tanulóktól is, például telefonszámot a fiók helyreállításához vagy egy profilképet a fiókhoz. 
Amikor egy tanuló használja a Google szolgáltatásait, a Google információkat is gyűjt a 
szolgáltatások használata alapján. Ebbe beletartozik: 

G eszközinformációk, például hardver modell, operációs rendszer verzió, egyedi 
eszközazonosítók és mobilhálózati információk, beleértve a telefonszámot is; 

G naplóinformációk, beleértve annak részleteit, hogy a felhasználó hogyan használta a Google 
szolgáltatásait, az eszköz eseményeiről és a felhasználó internetprotokolljának (IP) címéről; 

G a különböző technológiák által meghatározott helyinformációk, beleértve az IP-címet, a GPS-t 
és más érzékelőket; 

G egyedi alkalmazásszámok, például az alkalmazás verziószáma; és 
G sütik vagy hasonló technológiák, amelyeket böngészővel vagy eszközzel kapcsolatos 

információk gyűjtésére és tárolására használnak, például az előnyben részesített nyelv és 
egyéb beállítások. 

Hogyan használja a Google ezeket az információkat? 
A Google Workspace for Education alapszolgáltatásokban a Google a tanulók személyes adatait 
használja a szolgáltatások nyújtására, fenntartására és védelmére. A Google nem jelenít meg 
hirdetéseket az Alapszolgáltatásokban, és nem használja fel az Alapszolgáltatásokban gyűjtött 
személyes adatokat hirdetési célokra. 
A Google Kiegészítő szolgáltatásaiban a Google az összes kiegészítő szolgáltatásból összegyűjtött 
információkat felhasználja azok biztosítására, fenntartására, védelmére és fejlesztésére, újak 
fejlesztésére, valamint a Google és felhasználói védelmére. A Google felhasználhatja ezeket az 
információkat testreszabott tartalom, például relevánsabb keresési eredmények felajánlására is. A 
Google egyesítheti egy szolgáltatás személyes adatait más Google-szolgáltatásokból származó 
információkkal, beleértve a személyes adatokat is. 

A Google a diákok személyes adatait használja a K-12 iskolák (általános és középiskolák) 
felhasználói számára a reklámozás célzásához? 
Nem. A Google Workspace for Education általános és középiskolai (K-12) iskolai felhasználói számára 
a Google nem használ semmilyen felhasználói személyes adatot (vagy a Google Workspace for 
Education-fiókhoz társított információt) a hirdetések célzásához, akár az Alapszolgáltatásokban, 
akár a Google Workspace for Education-fiók használata közben elérhető egyéb Kiegészítő 
szolgáltatásokban. 

Megoszthatja gyermekem az információkat másokkal a Google Workspace for Education fiókkal? 
Lehetővé tehetjük a tanulók számára, hogy hozzáférjenek a Google szolgáltatásaihoz, például a 
Google Dokumentumokhoz és Webhelyekhez, amelyek olyan funkciókat tartalmaznak, amelyekkel 
a felhasználók információkat oszthatnak meg másokkal vagy nyilvánosan. Amikor a felhasználók 
nyilvánosan osztják meg az információkat, előfordulhat, hogy a keresőmotorok, így a Google is 
indexelhetik őket. 
  



 

A Google nyilvánosságra hozza gyermekem személyes adatait? 
A Google nem osztja meg személyes adatait a Googleon kívüli vállalatokkal, szervezetekkel és 
magánszemélyekkel, kivéve, ha a következő körülmények egyike fennáll: 

G Szülői vagy gondviselői beleegyezéssel. A Google személyes adatokat oszt meg a Googleon 
kívüli vállalatokkal, szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, ha a szülők beleegyezésével 
rendelkezik, amelyet a Google Workspace for Education az iskolákon keresztül szerezhet be. 

G A Google Workspace for Education-fiókok, mivel iskolák által kezelt fiókok, hozzáférést 
biztosítanak a rendszergazdáknak a bennük tárolt információkhoz. 

G Külső feldolgozáshoz. A Google személyes adatokat nyújthat leányvállalatoknak vagy más 
megbízható vállalkozásoknak vagy személyeknek annak feldolgozására a Google számára, a 
Google utasításai alapján, a Google Workspace for Education adatvédelmi közleményének és 
minden egyéb megfelelő titoktartási és biztonsági intézkedésnek megfelelően. 

G Jogi okokból. A Google személyes adatokat oszt meg a Googleon kívüli vállalatokkal, 
szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, ha jóhiszemű meggyőződése, hogy az 
információkhoz való hozzáférés, felhasználás, megőrzés vagy nyilvánosságra hozatal 
ésszerűen szükséges: teljesíteni az alkalmazandó törvényeket, rendeleteket, jogi eljárásokat 
vagy végrehajtható kormányzati kérelmeket; érvényesítse a vonatkozó Általános Szerződési 
Feltételeket, beleértve a lehetséges jogsértések kivizsgálását; csalás, biztonsági vagy technikai 
kérdések felderítése, megelőzése vagy egyéb módon történő kezelése; védelem a Google, a 
Google felhasználói vagy a nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának sérelme 
ellen a törvény által megkövetelt vagy megengedett módon. A Google nyilvánosan és 
partnereivel is megosztja a nem személyes információkat - például a szolgáltatásainak 
használatával kapcsolatos trendeket. 

Milyen választási lehetőségeim vannak szülőként vagy gondviselőként? 
Először is hozzájárulhat gyermeke adatainak Google általi gyűjtéséhez és felhasználásához. Ha nem 
adja meg beleegyezését, akkor nem hozunk létre Google Workspace for Education-fiókot gyermeke 
számára, és a Google nem gyűjti és nem használja fel gyermeke ezen értesítésben leírt adatait. Ha 
beleegyezik abba, hogy gyermeke használja a Google Workspace for Education szolgáltatást, akkor 
hozzáférhet a gyermek Google Workspace for Education-fiókjához, vagy kérheti annak törlését. Ha 
le akarja állítani gyermeke adatainak további gyűjtését vagy felhasználását, kérheti, hogy használjuk 
a rendelkezésre álló szolgáltatásvezérlőket, hogy korlátozzuk gyermeke hozzáférését a funkciókhoz 
vagy szolgáltatásokhoz, vagy teljesen töröljük gyermeke fiókját. Ön és gyermeke is ellátogathat a 
https://myaccount.google.com/ oldalra. 
 

Mit tegyek, ha van még kérdésem? 
Ha kérdései vannak a Google Workspace for Education fiókok használatával vagy a rendelkezésére 
álló választási lehetőségekkel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a 
helpdesk@vmoh.net címen. Ha többet szeretne megtudni arról, hogy a Google miként gyűjti, 
használja és hozza nyilvánosságra a személyes adatokat, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt, kérjük 
olvassa el: 

G a Google Adatvédelmi Központ híreit (https://www.google.com/edu/trust/), 
G a Google Workspace adatvédelmi irányelveket 

(https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html), 
G és a Google adatvédelmi irányelveit ( https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy). 
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