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5 Spal 15 Go
oogle privatu
umo pranešiimas. Norintt atsisakyti privatumo
p
poolitikos nepa
avyks, tik pa
ažadėti
perskkaityti vėliau
u. Kitaip taria
ant, ši politikka neišvengiama, jei nau
udositės Gooogle paslaugomis.
>>>

„G
Google
e“ priv
vatum
mo priminim
mas
Kai b
būsite pasiruošę tolia
au eiti į pai ešką, slink
kite žemyn ir spustelėėkite „Sutin
nku“ arba
tyrinėkite kitas šiame pus
slapyje patteiktas parrinktis.
Kad būtų laikomasi duom
menų apsa
augos įstaty
ymų, prašo
ome peržiūūrėti „Goog
gle“ privatu
umo
politiką. Tai reiikia atlikti ne
n dėl atlikkto pakeitim
mo, tiesiog tai galimybbė peržiūrė
ėti kai kuria
as
svarrbiausias nuostatas.
Duom
menys, kuriu
uos apdoroja
ame, kai nau
udojate „Google“










Pvz.,, kai ieškote restorano „Google“ žem
mėlapiuose ar žiūrite vaizdo įrašą „Y
YouTube“, apdorojame
a
maciją apie tą veiklą, įsk
kaitant inform
maciją apie žiūrėtą vaizdo įrašą, įreenginio ID, IP
P adresus,
inform
slapu
ukų duomen
nis ir vietovę.
Be to
o, apdorojam
me anksčiau nurodytų tip
pų informaciją, kai naud
dojate prograamas ar sve
etaines, kurio
os
naud
doja „Google
e“ paslaugas
s, pvz., skelb
bimus, „Analytics“ ir „Yo
ouTube“ vaizzdo įrašų leis
stuvę.
Kodė
ėl juos apdorrojame
Šiuoss duomenis apdorojame
e politikoje
s tikslais, įsk
kaitant šiuoss:
aprašytais
pasla
augose siekiiame teikti naudingesnį,
n
, geriau prita
aikytą turinį, pvz., labiauu atitinkamus
s paieškos
rezultatus;
patob
bulinti paslaugų kokybę ir kurti nauj as paslauga
as;
teikti skelbimus pagal
p
pomėg
gius, įskaita nt atliktas paieškas ar sistemoje
s
„Y
YouTube“ žiū
ūrėtus vaizdo
o
įrašus;
patob
bulinti saugą
ą apsaugoda
ami nuo apg
gaulės bei piktnaudžiavimo ir
analizzuoti bei įve
ertinti duome
enis, kad sup
prastume, kaip
k
naudojamos paslauugos.
menų sujung
gimas
Duom
o, siekdami šių
š tikslų sujjungiame du
uomenis iš skirtingų
s
pas
slaugų ir įrennginių. Pvz., naudojame
e
Be to
duom
menis iš daugybės paieš
škos užklaussų kurdami rašybos
r
tikriinimo modellius, kuriuos
s naudojame
e
visosse paslaugosse, ir sujung
giame duom enis, kad įsp
pėtume jus ir kitus nauddotojus apie potencialią
saugos riziką.

Sužiinokite, kaiip „Google“ naudoja d
duomenis jums teikia
amoms funnkcijoms pagerinti

Jumss naudojant „Google“ pa
aslaugas, pvvz., Žemėlap
pius, Paiešką ar „YouTuube“, generu
uojama
inform
macija, pvz., vietos, kurių ieškote, ju
ums patinka
antis turinys ir jūsų pažįsstami žmonė
ės. Naudoda
ami
šią in
nformaciją galime įvairia
ais būdais to
obulinti jūsų naudojamus
s „Google“ pproduktus.
Nusp
pręskite, kaip
p naudojami jūsų duome
enys

Jumss pritaikytų „Google“ pas
slaugų prana
s dėl tokių teechnologijų kaip slapukai (tai
ašumais galite mėgautis
nedid
deli duomen
nų rinkiniai, padedantys
p
kstesnius appsilankymus)) ir kitų duom
menų,
svetainėms įsiminti ank
pagrįįstų jūsų atliktais veiksm
mais (pvz., ie
eškotais elem
mentais ar žiūrėtais
ž
vaizzdo įrašais)..
nkite, kad ga
alite valdyti, kaip „Goog le“ naudoja šią informac
ciją. Galite iššjungti „You
uTube“ ir Paiieškos
Atmin
istorijją ir atsisakyyti matyti po
omėgiais pag
grįstus skelb
bimus. Be to
o, galite išmookti tvarkyti slapukus.
s
Be ab
bejo, visada
a galite prisijungti prie sa
avo „Google
e“ paskyros, jei norite peeržiūrėti ir na
audoti visus
įrankkius ir valdikllius, kuriuos siūlome, ka
ad lengviau valdytumėte
v
e internete teeikiamas pa
aslaugas.
giau informa
acijos
Daug
Apsilankykite adresu www.g
google.com
m/policies, kad
k sužinotu
umėte daugiaau apie tech
hnologijas, kurias
k
dojame teikd
dami paslaug
gas (pavyzd
džiui, kaip „G
Google“ naud
doja slapukuus), ir kaip konkrečios
k
naud
„Goo
ogle“ paslaug
gos apdoroja duomenis .
oogle“ privatu
umo nustaty
ymus adresu
u myaccoun
nt.google.c
com.
Bet kkada valdykite savo „Go

mi prisijungs ite prie savo
o „Google“ paskyros,
p
įsi minsime jūs
sų pasirinkim
mą
Patarrimas: jei prieš sutikdam
visuo
ose įrenginiu
uose ir naršy
yklėse, kur b
būsite prisiju
ungę.

Kiitos paarinkty
ys
Yra ddaug privatum
mo nustatym
mų, kuriuos ggalite naudotii net atsijung
gę ir pasiekti norimas „Go
oogle“ paslauugas.

Paieškkos tinkinimaas
Nustaatykite, ar paiieškos rezultaatai bus paveiikti paieškos veikla šioje naršyklėje
n
REDA
AGUOTI NU
USTATYMUS
Skelbbimų nustatym
mai
Koregguokite „Gooogle“ rodomų
ų skelbimų tippus

REDA
AGUOTI NU
USTATYMUS
„YouuTube“ tinkinimas
Nustaatykite, ar jum
ms teikiamom
ms „YouTube““ paslaugomss turi įtakos „YouTube“
„
paaieška ir žiūrrėjimo veikla šioje
naršyyklėje
REDA
AGUOTI NU
USTATYMUS
Naršyyklės nustatym
mai
Nustaatykite, kaip naršyklėje
n
naudojami slappukai
REDA
AGUOTI NU
USTATYMUS
Bet kkada valdykite savo „Go
oogle“ privatu
umo nustaty
ymus adresu
u myaccoun
nt.google.c
com.
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