Informace pro zákonné zástupce o službách Google
Workspace for Education
(Předloha dokumentu: https://support.google.com/a/answer/7391849)
Tento dokument popisuje, jaké osobní informace poskytujeme společnosti Google v souvislosti
se školními účty, a jak společnost Google osobní údaje žáků v souvislosti s těmito účty
shromažďuje, používá a zpřístupňuje.
Pomocí svých účtů Google Workspace for Education získávají studenti přístup a mohou používat
následující „základní služby“ nabízené společností Google (popsané na
https://workspace.google.com/terms/user_features.html):














Gmail
Kalendář
Synchronizace Chromu
Učebna
Cloud Search
Kontakty
Dokumenty, Tabulky, Prezentace a Formuláře
Skupiny
Google Chat, Google Meet, Google Talk
Jamboard
Keep
Weby Google
Trezor

Kromě toho studentům pomocí účtů Google Workspace for Education umožňujeme také přístup
k některým dalším službám Google. Konkrétně může mít Vaše dítě přístup k následujícím
“doplňkovým službám“:


















App Maker
Colab
CS First
Google Cloud Print
Google Data Studio
Google Earth
Google Translator Toolkit
Chrome Web Store
Knihy Google
Mapy Google
Material Gallery
Použité digitální dovednosti
Profily Scholar
Překladač Google
Question Hub
Socratic
Spravovaný obchod Google Play










Tour Creator
Upozornění Google
Vlastní vyhledávání Google
Vyhledávání a Asistent
Youtube
Zálohy externích aplikací
Záložky Google
Zprávy Google

V prohlášení o ochraně soukromí ve službě Google Workspace for Education Google poskytuje
informace o údajích, které shromažďuje, a o tom, jak údaje z účtů Google Workspace for
Education používá a zveřejňuje. Toto prohlášení si můžete přečíst online na adrese
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html Doporučujeme vám přečíst celý
dokument, níže naleznete odpovědi na časté otázky:

Jaké osobní údaje Google shromažďuje?
Při vytváření studentského účtu může SPŠ stavební, Plzeň poskytnout společnosti Google určité
osobní údaje o studentovi, včetně například jména, e-mailové adresy a hesla. Google může také
shromažďovat osobní údaje přímo od studentů, jako je telefonní číslo pro obnovení účtu nebo
profilová fotka přidaná do účtu Google Workspace for Education.
Google také shromažďuje informace na základě používání dalších služeb Google. To zahrnuje:
●
●
●
●
●

informace o zařízení, jako je model hardwaru, verze operačního systému, jedinečné
identifikátory zařízení a informace o mobilní síti včetně telefonního čísla;
informace protokolu, včetně podrobností o tom, jak uživatel používal služby Google,
informace o událostech zařízení a adresu internetového protokolu (IP) uživatele;
informace o poloze, jak ji určují různé technologie, včetně IP adresy, GPS a dalších
senzorů;
jedinečná čísla aplikací, jako je číslo verze aplikace; a
soubory cookie nebo podobné technologie, které se používají ke shromažďování a
ukládání informací o prohlížeči nebo zařízení, jako je preferovaný jazyk a další nastavení.

Jak Google tyto informace využívá?
V základních službách Google Workspace for Education využívá Google osobní údaje studentů k
poskytování, údržbě a ochraně služeb. Google v základních službách nezobrazuje reklamy ani
nevyužívá osobní údaje shromážděné v základních službách pro reklamní účely.
Společnost Google využívá údaje shromážděné ze všech doplňkových služeb k jejich
poskytování, údržbě, ochraně a zlepšování, k vývoji nových služeb a ochraně společnosti Google
a jejích uživatelů. Google může tyto informace použít také k nabídce přizpůsobeného obsahu,
jako jsou relevantnější výsledky vyhledávání. Google může kombinovat osobní údaje z jedné
služby s údaji z jiných služeb Google, včetně osobních údajů.

Používá Google osobní údaje studentů základních a středních škol k cílení
reklamy?
Ne. Pro uživatele Google Workspace for Education na základních a středních školách společnost
Google nepoužívá žádné osobní údaje uživatelů (ani žádné informace spojené s účtem Google
Workspace for Education) k cílení reklam, ať už v základních službách nebo v dalších
doplňkových službách přístupných při používání účtu Google Workspace for Education.

Může moje dítě pomocí účtu Google Workspace for Education sdílet informace s
ostatními?
Škola může studentům umožnit přístup ke službám Google, jako jsou Dokumenty a Weby Google,
které zahrnují funkce, díky nimž mohou uživatelé sdílet informace s ostatními nebo veřejně. Když
uživatelé sdílejí informace veřejně, mohou být indexovatelné vyhledávači, včetně Google.

Sdílí Google osobní údaje mého dítěte se třetími stranami?
Google nebude sdílet osobní údaje se společnostmi, organizacemi a jednotlivci mimo Google, s
výjimkou níže uvedených situací:
●

●

●

●

Se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců. Google bude sdílet osobní údaje se
společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo Google, pokud k tomu bude mít
souhlas rodičů (u uživatelů mladších než je zákonný věk), který lze získat prostřednictvím
škol využívajících Google Workspace for Education.
Se SPŠ stavební, Plzeň. Účty Google Workspace for Education, protože se jedná o účty
spravované školou, poskytují administrátorům přístup k informacím, které jsou v nich
uloženy.
Pro externí zpracování. Google může poskytnout osobní údaje spřízněným subjektům
nebo jiným důvěryhodným firmám či osobám za účelem jejich zpracování pro Google na
základě pokynů společnosti Google a v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů
služby Google Workspace for Education a dalšími příslušnými opatřeními týkajícími se
důvěrnosti a zabezpečení.
Z právních důvodů. Společnost Google bude sdílet osobní údaje se společnostmi,
organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost Google, pokud je v dobré víře
přesvědčena, že přístup k informacím, jejich použití, uchování nebo zveřejnění je
přiměřeně nezbytné pro:
○ dodržení jakéhokoli platného zákona, nařízení, právního postupu nebo
vymahatelné vládní žádosti.
○ prosazení platné smluvní podmínky, včetně vyšetřování jejího potenciálního
porušení.
○ odhalování, předcházení nebo jiné řešení podvodů, bezpečnostních nebo
technických problémů.
○ ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Google,
uživatelů Google nebo veřejnosti, jak to vyžaduje nebo povoluje zákon.

Google také veřejně a se svými partnery sdílí informace neosobního charakteru – například
trendy ve využívání svých služeb.

Jaké možnosti mám jako rodič nebo zákonný zástupce?
Jako rodič nebo zákonný zástupce můžete poskytnout souhlas se shromažďováním a
používáním údajů Vašeho dítěte společností Google. Pokud svůj souhlas neposkytnete,
nevytvoříme pro Vaše dítě účet Google Workspace for Education a Google nebude shromažďovat
ani používat informace Vašeho dítěte, jak je popsáno v tomto dokumentu.
Pokud souhlasíte, aby Vaše dítě používalo služby Google Workspace for Education, pro získání
přístupu k účtu Google Workspace for Education svého dítěte nebo pro jeho smazání kontaktujte
prosím ICT koordinátora SPŠ stavební, Plzeň (dunikova@spsstav.cz). Pokud si přejete ukončit
jakékoli další shromažďování nebo používání informací o Vašem dítěti, můžete nás požádat,
abychom použili dostupné ovládací prvky služby k omezení přístupu Vašeho dítěte k funkcím
nebo službám nebo k úplnému smazání účtu Vašeho dítěte. Vy a Vaše dítě můžete také po
přihlášení k účtu Google Workspace for Education navštívit https://myaccount.google.com a
zobrazit a spravovat osobní údaje a nastavení účtu.

Co když mám další otázky nebo bych si chtěl přečíst víc?
Máte-li dotazy ohledně našeho používání účtů Google Workspace for Education Google nebo
možností, které máte k dispozici, kontaktujte ICT koordinátora SPŠ stavební, Plzeň
(dunikova@spsstav.cz). Chcete-li se dozvědět více o tom, jak Google shromažďuje, používá a
zveřejňuje osobní údaje, aby nám mohl poskytovat služby, přečtěte si prosím Centrum ochrany
osobních údajů Google Workspace for Education (na https://www.google.com/edu/trust/),služby
Google Workspace for Education (na adrese
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html) a zásady ochrany osobních údajů
společnosti Google (na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy /).
Základní služby Google Workspace for Education jsou nám poskytovány na základě smlouvy
Google Workspace for Education (na adrese
https://www.google.com/apps/intl/cs/terms/education_terms.html).

