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Există numeroase moduri în care puteți utiliza serviciile noastre: pentru a căuta şi pentru a trimite informații, pentru comunicarea
cu alte persoane sau pentru a crea conținut nou. Când ne trimiteți informații, de exemplu, prin crearea unui Cont Google, putem
îmbunătăți și mai mult serviciile respective, pentru a vă afișa rezultate ale căutării și anunțuri mai relevante, pentru a vă ajuta
să intrați în legătură cu alte persoane sau pentru a trimite date către alte persoane mai rapid și mai simplu. Când utilizați
serviciile, dorim să înțelegeți cum folosim informațiile și cum vă puteți proteja confidențialitatea.
Politica noastră de confidenţialitate explică:
ce informaţii colectăm şi de ce le colectăm;
cum utilizăm respectivele informaţii;
opţiunile pe care le oferim, inclusiv modul în care se accesează şi se actualizează informaţiile.
Am încercat să simplificăm lucrurile cât mai mult posibil, dar, dacă nu sunteţi familiarizat(ă) cu termeni ca, de exemplu, cookieuri, adrese IP, etichete pixel şi browsere, atunci citiţi mai întâi despre aceşti termeni cheie. Confidenţialitatea dvs. este
importantă pentru Google. Aşadar, fie că sunteţi nou pe Google, fie că sunteţi utilizator vechi, vă rugăm să acordaţi timp
cunoaşterii practicilor noastre şi, dacă aveţi întrebări, contactaţi-ne.

Informaţiile pe care le colectăm
Colectăm informații pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor noștri: de la informații de bază, cum ar fi limba pe care o
vorbiți, la aspecte mai complexe, de exemplu, care sunt anunțurile pe care le veți considera cele mai utile, persoanele care
contează cel mai mult pentru dvs. în mediul online sau ce videoclipuri YouTube v-ar putea plăcea.
Culegem informații în următoarele moduri:
Informații pe care ni le oferiți. De exemplu, pentru multe dintre serviciile noastre trebuie să creați un Cont Google.
Când creați un cont, vă solicităm informații personale, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau detalii
privind cardul de credit și le asociem contului dvs. Dacă doriți să beneficiați la maximum de funcțiile de trimitere pe care
le oferim, este posibil să vă solicităm, în plus, să creați un Profil Google vizibil public, care poate include numele și
fotografia dvs.
Informații pe care le obținem atunci când folosiți serviciile. Culegem informații despre serviciile pe care le folosiți și
despre modul în care le folosiți, de exemplu, când vizionați un videoclip pe YouTube, când accesați un site care
utilizează serviciile noastre de publicitate sau când afișați și interacționați cu anunțurile și conținutul nostru. Aceste
informații includ:
Informații despre dispozitiv
Colectăm informații despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare,
identificatorii unici ai dispozitivului și informații despre rețeaua mobilă, inclusiv numărul de telefon). Google poate
asocia identificatorii dispozitivului sau numărul de telefon cu Contul Google.
Informaţii de jurnal
Când utilizați serviciile noastre sau vizualizați conținutul furnizat de Google, colectăm și stocăm automat anumite
informații în jurnalele de pe server. Acestea includ:
detalii despre modul în care aţi utilizat serviciul nostru, cum ar fi interogările de căutare;
informaţii înregistrate în jurnalele de telefonie, cum ar fi numărul de telefon, numărul apelantului,

numerele de redirecţionare, ora şi data apelurilor, durata acestora, informaţiile de direcţionare a
mesajelor SMS şi tipurile de apeluri;
adresa IP;
informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitiv, cum ar fi erorile, activitatea sistemului, setările
hardware, tipul de browser, limba acestuia, data şi ora solicitării dvs. şi adresa URL de referinţă;
cookie-uri care pot identifica în mod unic browserul dvs. sau Contul dvs. Google.
Informaţii despre locaţie
Când folosiți serviciile Google, putem culege și procesa informații despre locația dvs. reală. Folosim diverse
tehnologii pentru a stabili locația, inclusiv adresa IP, semnalul GPS și alți senzori cu ajutorul cărora, de exemplu,
Google poate afla informații despre dispozitivele, punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă din
apropiere.
Numere unice de aplicaţie
Anumite servicii includ un număr unic de aplicaţie. Acest număr şi informaţiile despre instalare (de exemplu, tipul
de sistem de operare şi numărul versiunii aplicaţiei) pot fi trimise la Google atunci când instalaţi ori dezinstalaţi
serviciul respectiv sau când acesta din urmă contactează periodic serverele noastre, de exemplu, pentru
actualizările automate.
Stocarea la nivel local
Putem colecta și stoca informații (inclusiv informații cu caracter personal) la nivel local pe dispozitivul dvs.
folosind mecanisme precum stocarea datelor de pe web prin browser (inclusiv HTML 5) și memoriile cache
pentru datele aplicațiilor.
Cookie-urile și tehnologiile similare
Google și partenerii săi folosesc diverse tehnologii pentru a culege și a stoca informații când accesați un serviciu
Google, iar aici pot fi incluse utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare pentru a vă identifica browserul sau
dispozitivul. Folosim aceste tehnologii și pentru a colecta și a stoca informații când interacționați cu serviciile pe
care le oferim partenerilor noștri, cum ar fi serviciile de publicitate sau funcțiile Google care pot apărea pe alte
site-uri. Produsul Google Analytics ajută companiile și proprietarii site-urilor să analizeze traficul pentru site-urile
și aplicațiile lor. Când sunt folosite împreună cu serviciile de publicitate Google, cum ar fi cele care utilizează
cookie-ul DoubleClick, clientul Google Analytics sau Google, folosind tehnologia Google, asociază
informațiile Google Analytics cu informațiile despre accesările mai multor site-uri.
Atât informațiile pe care le obținem despre dvs. de la parteneri, cât și informațiile pe care le culegem când v-ați conectat la
Google pot fi asociate Contului Google. Când informațiile sunt asociate Contului dvs. Google, le tratăm ca pe informații cu
caracter personal. Pentru mai multe informații despre modul în care puteți să accesați, să gestionați sau să ștergeți informațiile
asociate Contului Google, accesați secțiunea Transparență și posibilitatea de a alege a acestei politici.

Cum utilizăm informaţiile pe care le colectăm
Folosim informațiile pe care le culegem din toate serviciile noastre pentru a oferi, a administra, a proteja și a îmbunătăți
serviciile, pentru a dezvolta altele noi și pentru a proteja compania Google și utilizatorii. De asemenea, folosim aceste
informații pentru a vă oferi conținut personalizat, cum ar fi rezultate ale căutării și anunțuri mai relevante.
Putem să utilizăm numele pe care îl furnizaţi în profilul Google în cadrul tuturor serviciilor pe care le oferim şi care necesită un
Cont Google. În plus, putem să înlocuim numele anterioare asociate cu Contul dvs. Google, astfel încât să fiţi reprezentat
consecvent în cadrul tuturor serviciilor noastre. Dacă alţi utilizatori au deja adresa dvs. de e-mail sau alte informaţii care vă
identifică, putem să le afişăm informaţiile vizibile în mod public din Profilul Google, cum ar fi numele şi fotografia dvs.
Dacă aveți un Cont Google, vă putem afișa numele de profil, fotografia de profil și acțiunile efectuate pe Google sau în aplicații
terță parte conectate la Contul Google (cum ar fi +1rile, recenziile pe care le scrieți și comentariile pe care le postați) în cadrul
serviciilor noastre, inclusiv în anunțuri și în alte contexte comerciale. Vă vom respecta opțiunile din Contul Google în privința
setărilor pentru limitarea accesului sau a vizibilității.
Când contactați Google, păstrăm o înregistrare a comunicării dvs. pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care le-ați
putea întâmpina. Putem să utilizăm adresa dvs. de e-mail pentru a vă informa despre serviciile noastre, cum ar fi anunțuri

despre modificările sau îmbunătățirile viitoare.
Folosim informațiile culese din cookie-uri și din alte tehnologii, cum ar fi etichetele pixel, pentru a îmbunătăți experiența de
utilizare și calitatea globală a serviciilor. Unul dintre produsele pe care le folosim în acest scop pentru serviciile noastre este
Google Analytics. De exemplu, prin salvarea preferințelor de limbă, putem afișa serviciile în limba pe care o preferați. Când vă
afișăm anunțuri personalizate, nu asociem niciun identificator din cookie-uri sau din tehnologii similare cu categorii cu caracter
sensibil, cum ar fi cele bazate pe rasă, pe religie, pe orientarea sexuală sau pe starea de sănătate.
Sistemele noastre automate analizează conținutul dvs. (inclusiv e-mailurile) pentru a vă oferi funcții relevante personalizate din
cadrul produselor, cum ar fi rezultate personalizate de căutare, publicitate personalizată și detecție de spam și programe
malware.
Este posibil să combinăm informațiile cu caracter personal dintr-un serviciu cu informații (inclusiv cele cu caracter
personal) din alte servicii Google. De exemplu, putem face acest lucru pentru a simplifica trimiterea conținutului către
persoane pe care le cunoașteți. În funcție de setările contului dvs., este posibil ca activitatea dvs. de pe alte site-uri și din
alte aplicații să fie asociată cu informațiile dvs. cu caracter personal, pentru a îmbunătăți serviciile Google și anunțurile afișate
de Google.
Vă vom cere acordul înainte de a utiliza informaţiile în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică de confidenţialitate.
Google prelucrează informaţii cu caracter personal pe serverele proprii din multe ţări de pe glob. Informaţiile dvs. cu caracter
personal pot fi prelucrate pe un server situat în afara ţării dvs. de reşedinţă.

Transparenţă şi posibilitatea de a alege
Utilizatorii au nelămuriri diferite referitoare la confidenţialitate. Scopul nostru este să explicăm clar ce informaţii colectăm, astfel
încât să puteţi lua decizii bine informate referitor la modul în care acestea sunt utilizate. De exemplu, aveţi posibilitatea:
Examinați și actualizați opțiunile privind activitatea pe Google pentru a decide ce tip de date (cum ar fi videoclipurile pe
care le-ați vizionat pe YouTube sau căutările anterioare) doriți să fie asociate contului când folosiți serviciile Google.
Puteți să accesați de asemenea aceste opțiuni pentru a stabili dacă o anumită activitate este stocată folosind cookie-uri
sau o tehnologie similară de pe dispozitivul dvs. atunci când folosiți serviciile noastre fără a fi conectat la contul dvs.
Să examinaţi şi să controlaţi anumite tipuri de informaţii asociate Contului dvs. Google prin intermediul Tabloului de bord
Google;
Vedeți și editați preferințele privind anunțurile Google afișate pentru dvs. pe Google și pe web, cum ar fi categoriile care
v-ar putea interesa, folosind Setările pentru anunțuri. De asemenea, puteți să accesați pagina respectivă pentru a
renunța la anumite servicii de publicitate Google.
Să ajustați modul în care Profilul asociat Contului Google se afișează altora.
Să stabiliți cui permiteți accesul la informații, prin Contul Google.
Să eliminați informații asociate Contului Google din multe dintre serviciile noastre.
Să alegeți dacă Numele profilului și Fotografia de profil să apară în cadrul recomandărilor din cercurile dvs. care sunt
afișate în anunțuri.
De asemenea, puteți seta browserul să blocheze toate cookie-urile, inclusiv cele asociate cu serviciile noastre, sau să indice
când plasăm un cookie. Cu toate acestea, este important să rețineți că este posibil ca multe dintre serviciile noastre să nu
funcționeze corespunzător dacă ați dezactivat cookie-urile. De exemplu, este posibil să nu ne amintim care sunt preferințele
dvs. pentru limbă.

Informaţiile pe care le distribuiţi
Multe dintre serviciile noastre vă permit să trimiteți informații către alte persoane. Rețineți că atunci când trimiteți informații în
mod public, acestea pot fi indexate de motoarele de căutare, inclusiv de Google. Serviciile noastre vă oferă diverse opțiuni de
trimitere și de eliminare a conținutului.

Accesarea şi actualizarea informaţiilor dvs. cu caracter personal
Ori de câte ori folosiți serviciile, scopul nostru este de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale. Dacă informațiile
respective sunt greșite, ne străduim să vă oferim modalități de a le actualiza rapid sau de a le șterge, exceptând cazurile în care
trebuie să păstrăm informațiile în scopuri legitime de afaceri sau juridice. Atunci când vă actualizați informațiile cu caracter
personal, vă putem solicita să vă confirmați identitatea înainte să acționăm în baza solicitării respective.

Putem să respingem solicitările care se repetă în mod nerezonabil, care necesită un efort tehnic excesiv (de exemplu,
dezvoltarea unui nou sistem sau modificarea fundamentală a unei practici existente), care periclitează confidențialitatea altor
persoane sau care ar fi extrem de nepractice (de exemplu, solicitările referitoare la informațiile stocate în sisteme de backup).
Atunci când putem furniza acces la informaţii şi la corectarea acestora, vom face acest lucru în mod gratuit, cu excepţia
cazurilor în care ar fi necesar un efort excesiv. Scopul nostru este să furnizăm serviciile într-un mod în care informaţiile sunt
protejate împotriva distrugerii accidentale sau rău intenţionate. De aceea, după ce ştergeţi informaţii din cadrul serviciilor, este
posibil să nu ştergem imediat copiile reziduale de pe serverele noastre active şi să nu eliminăm informaţiile din sistemele
noastre de rezervă.

Informaţiile pe care le distribuim
Nu trimitem informațiile personale unor companii, organizații și persoane din afara Google, decât în situațiile de mai jos.
Cu consimţământul dvs.
Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Google atunci când
avem consimţământul dvs. în acest sens. Solicităm consimţământul de înscriere pentru distribuirea oricăror informaţii
speciale cu caracter personal.
Către administratorii de domenii
În cazul în care Contul dvs. Google este gestionat de un administrator de domeniu (de exemplu, în cazul utilizatorilor G
Suite), atunci administratorul dvs. de domeniu şi distribuitorii care furnizează asistenţă pentru utilizatori în cadrul
organizaţiei dvs. vor avea acces la informaţiile din Contul Google (inclusiv la e-mail şi la alte date). Administratorul dvs.
de domeniu ar putea:
să vizualizeze statisticile referitoare la contul dvs., cum ar fi cele legate de aplicaţiile pe care le instalaţi;
să modifice parola contului dvs.;
să suspende sau să anuleze accesul dvs. la cont;
să acceseze sau să păstreze informaţiile stocate ca parte a contului dvs.;
să primească informații despre contul dvs. pentru a îndeplini cerințele legislative aplicabile, reglementările în
vigoare, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale executorii;
să vă restricţioneze posibilitatea de a şterge sau de a edita informaţiile ori setările de confidenţialitate.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a administratorului dvs. de domeniu.
În vederea prelucrării externe
Oferim informații cu caracter personal afiliaților noștri sau altor parteneri de afaceri sau persoane de încredere pentru a
le prelucra în numele nostru, pe baza instrucțiunilor noastre și în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate și cu
orice alte măsuri corespunzătoare de confidențialitate și securitate.
Din motive legale
Vom distribui informaţii cu caracter personal către companii, organizaţii sau persoane din afara Google în cazul în care
considerăm cu bună credinţă că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare
în mod rezonabil pentru:
respectarea legii aplicabile, a reglementărilor, a unei proceduri legale sau solicitări guvernamentale
executorii;
punerea în aplicare a Termenilor şi condiţiilor în vigoare, inclusiv investigarea posibilelor încălcări ale acestora;
detectarea, prevenirea sau combaterea în alt mod a fraudei, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic;
protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietăţii sau siguranţei companiei Google, a utilizatorilor noştri sau a
publicului, aşa cum se stipulează sau se permite prin lege.
Este posibil să facem publice informații care nu vă identifică personal și să permitem accesul partenerilor (ca editorii,
advertiserii sau site-urile conectate) la acestea. De exemplu, este posibil să facem publice informații pentru a indica tendințele
cu privire la folosirea generală a serviciilor noastre.
În cazul în care compania Google este implicată într-o fuziune, într-o achiziţie sau într-o vânzare de active, vom continua să
asigurăm confidenţialitatea tuturor informaţiilor cu caracter personal şi vom notifica utilizatorii afectaţi înainte ca informaţiile cu

caracter personal să fie transferate sau să intre sub incidenţa unei alte Politici de confidenţialitate.

Securitatea informaţiilor
Depunem eforturi pentru a proteja Google şi utilizatorii noştri împotriva accesului neautorizat sau a modificării, dezvăluirii ori
distrugerii neautorizate a informaţiilor pe care le deţinem. În special:
criptăm multe dintre serviciile noastre utilizând SSL;
vă oferim o metodă de verificare în doi pași atunci când accesaţi Contul dvs. Google şi o funcţie de Navigare sigură în
Google Chrome;
ne revizuim practicile de colectare, stocare şi prelucrare a informaţiilor, inclusiv măsurile de securitate fizice, pentru a
oferi protecţie împotriva accesului neautorizat la sisteme;
restricţionăm accesul la informaţiile cu caracter personal, oferindu-l numai angajaţilor, contractorilor şi agenţilor Google
care sunt îndreptăţiţi să afle respectivele informaţii pentru a le putea prelucra în numele nostru şi care se supun unor
obligaţii contractuale stricte de confidenţialitate şi pot fi traşi la răspundere sau cărora li se poate desface contractul dacă
nu îndeplinesc aceste obligaţii.

Când se aplică această Politică de confidențialitate
Politica de confidențialitate Google se aplică tuturor serviciilor oferite de Google LLC și de afiliații săi, inclusiv pentru YouTube,
serviciilor pe care Google le oferă pe dispozitive Android și serviciilor oferite pe alte site-uri (cum ar fi serviciile de publicitate),
însă exclude serviciile care au politici de confidențialitate separate care nu încorporează această Politică de confidențialitate.
Politica noastră de confidenţialitate nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau
paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii Google sau alte
pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de confidenţialitate nu include practicile referitoare la
informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel
şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Conformitatea și cooperarea cu autoritățile de reglementare
Google examinează în mod regulat propria conformitate cu Politica sa de confidențialitate. De asemenea, Google aderă la mai
multe cadre de autoreglementare, inclusiv la EU-US Privacy Shield Framework și Swiss-US Privacy Shield Framework. Când
primim reclamații oficiale scrise, pentru confirmare, contactăm persoana care a formulat reclamația respectivă. Colaborăm cu
autoritățile de reglementare corespunzătoare, inclusiv cu autoritățile locale pentru protecția datelor, pentru a soluționa orice
reclamații referitoare la transferul datelor cu caracter personal, pe care nu le putem soluționa direct cu utilizatorii noștri.

Modificările
Politica noastră de confidenţialitate se poate modifica periodic. Drepturile dvs. în baza acestei Politici de confidenţialitate nu vor
fi diminuate fără consimţământul dvs. explicit. Orice modificări aduse Politicii de confidenţialitate vor fi postate pe această
pagină şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o notificare cu o mai mare vizibilitate (inclusiv, în cazul
anumitor servicii, o notificare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de confidenţialitate). De asemenea, vom păstra în
arhivă versiunile anterioare ale acestei Politici de confidenţialitate, astfel încât să le puteţi consulta.

Practicile specifice produselor
Următoarele notificări explică anumite practici specifice referitoare la anumite produse şi servicii Google pe care le-aţi putea
utiliza:
Chrome şi Sistemul de operare Chrome
Cărți Play
Payments
Fiber
Project Fi
G Suite for Education
YouTube pentru copii
Conturile Google gestionate cu Family Link
Pentru mai multe informații despre unele dintre cele mai populare servicii, puteți să accesați Ghidul de confidențialitate pentru

produse Google.

Alte materiale utile legate de confidențialitate și securitate
Alte materiale utile legate de confidențialitate și de securitate sunt disponibile în paginile privind politicile și principiile Google.
Acestea includ:
informații privind tehnologiile și principiile Google, care includ, printre altele, mai multe informații despre:
cum folosește Google cookie-urile;
tehnologiile pe care le folosim pentru publicitate;
cum recunoaștem modelele, cum ar fi chipurile.
o pagină care explică ce date sunt trimise la Google când accesați site-urile care folosesc produsele de publicitate, de
analiză și pe cele sociale de la Google;
Instrumentul Verificarea setărilor de confidențialitate , cu ajutorul căruia puteți examina cu ușurință principalele setări de
confidențialitate.
Centrul de siguranță Google, care oferă informații despre cum puteți fi mereu în siguranță online.

„acces la informațiile dvs. personale”
De exemplu, în Tabloul de bord Google puteți vedea rapid și ușor unele dintre datele asociate Contului Google.
Aflați mai multe.
„anunțurile pe care le veți considera cele mai utile”
De exemplu, dacă accesați frecvent site-uri sau bloguri despre grădinărit, este posibil să vedeți anunțuri despre grădinărit când
navigați pe web.
Aflați mai multe.
„servicii de publicitate”
De exemplu, dacă accesați frecvent site-uri sau bloguri despre grădinărit pe care se afișează anunțuri Google, este posibil să
vedeți anunțuri despre acest domeniu de interes când navigați pe web.
Aflați mai multe.
„și alți senzori”
Dispozitivul poate avea senzori care oferă informații utile pentru o mai bună înțelegere a locației dvs. De exemplu, poate fi
folosit un accelerometru pentru a stabili aspecte ca viteza sau un giroscop pentru a afla direcția deplasării.
Aflați mai multe.
„colectăm informații”
Aici sunt incluse informații cum ar fi datele privind utilizarea și preferințele, mesajele din Gmail, profilul Google+, fotografiile,
videoclipurile, istoricul de navigare, căutările pe hartă, documentele sau alt conținut găzduit de Google.
Aflați mai multe.
„combină informațiile personale din cadrul unui serviciu cu informații din alte servicii Google, inclusiv cu informații
personale”
De exemplu, când vă conectați la Contul Google și căutați pe Google, puteți să vedeți rezultate de căutare publice de pe web,
împreună cu pagini, fotografii și postări Google+ de la prieteni, iar persoanele care vă cunosc sau vă urmăresc pe Google+ vă
pot vedea postările și profilul în rezultate.
Aflați mai multe.
„intrați în legătură cu ceilalți”
De exemplu, v-ar putea fi sugerate persoane pe care poate le cunoașteți sau cu care ați putea dori să intrați în legătură pe
Google+, pe baza conexiunilor cu acestea în alte produse Google, cum ar fi Gmail, iar persoanele cunoscute vă pot vedea
profilul ca sugestie.

Aflați mai multe.
„card de credit”
Deși în prezent nu solicităm un card de credit la înscriere, verificarea vârstei printr-o tranzacție cu valoare mică pe cardul de
credit este o modalitate de a confirma respectarea cerințelor privind vârsta dacă v-a fost dezactivat contul după ce ați introdus o
zi de naștere conform căreia nu aveați vârsta necesară pentru a deține un Cont Google.
Aflați mai multe.
„dezvoltăm altele noi”
De exemplu, software-ul Google pentru verificare ortografică a fost dezvoltat analizând căutări anterioare în care utilizatorii și-au
corectat singuri ortografia.
Aflați mai multe.
„identificatori de dispozitive”
Datorită identificatorilor de pe dispozitiv, Google știe ce dispozitiv folosiți pentru a accesa serviciile. Aceștia pot fi folosiți pentru a
personaliza serviciul în funcție de dispozitiv sau pentru a analiza eventuale probleme ale dispozitivului care țin de serviciile
noastre.
Aflați mai multe.
„informații specifice dispozitivului”
De exemplu, când accesați Google Play de pe computer, Google poate să folosească aceste informații pentru a vă ajuta să
decideți pe ce dispozitive doriți să poată fi folosite achizițiile.
Aflați mai multe.
„îmbunătățim experiența de utilizator”
De exemplu, cu ajutorul cookie-urilor putem analiza modul în care utilizatorii interacționează cu serviciile noastre.
Aflați mai multe.
„procedură legală sau solicitare guvernamentală executorie"
Asemenea altor companii din domeniul tehnologiei și comunicațiilor, Google primește în mod regulat solicitări de a preda date,
din partea guvernelor sau a instanțelor judecătorești din lumea întreagă. Echipa care se ocupă de problemele juridice
examinează fiecare solicitare în parte, indiferent de tipul acesteia, și adesea respinge solicitările dacă par prea ample sau dacă
acestea nu urmează procedura corectă.
Aflați mai multe.
„setărilor pentru limitarea accesului sau a vizibilității”
De exemplu, puteți configura setările, astfel încât numele și fotografia dvs. să nu apară într-un anunț.
Aflați mai multe.
„asociate unor informații despre accesări ale mai multor site-uri”
Google Analytics este bazat pe cookie-uri primare. Folosind tehnologia Google, datele generate prin Google Analytics pot fi
asociate, de clientul Google Analytics sau de Google, cookie-urilor terță parte, în legătură cu accesările altor site-uri, de
exemplu, când un advertiser dorește să își folosească datele Google Analytics pentru a crea anunțuri mai relevante sau pentru a
analiza mai în detaliu traficul.
Aflați mai multe.
„administra”
De exemplu, ne monitorizăm constant sistemele pentru a ne asigura că acestea funcționează corespunzător, dar și pentru a
detecta și a remedia eventualele erori.
Aflați mai multe.

„poate să colecteze și să proceseze informații despre locația dvs. reală”
De exemplu, Google Maps poate să centreze vizualizarea hărților pe locația dvs. actuală.
Aflați mai multe.
„este posibil să nu funcționeze corespunzător”
De exemplu, folosim un cookie numit „lbcs”, datorită căruia puteți să deschideți numeroase Documente Google într-un singur
browser.
Aflați mai multe.
„și partenerii noștri”
Google permite companiilor de încredere să folosească cookie-uri sau tehnologii similare în cadrul serviciilor sale, în scopuri
publicitare și de cercetare.
Aflați mai multe.
„număr de telefon”
De exemplu, când adăugați un număr de telefon ca opțiune de recuperare, dacă uitați parola, Google vă poate trimite un mesaj
text cu un cod prin care o puteți reseta.
Aflați mai multe.
„protejăm Google și utilizatorii”
De exemplu, dacă vă îngrijorează accesarea neautorizată a e-mailului, secțiunea „Ultima activitate din cont” din Gmail vă arată
informații despre activitatea recentă din e-mail, cum ar fi adresele IP care v-au accesat e-mailul, locația asociată, precum și ora
și data.
Aflați mai multe.
„proteja”
De exemplu, unul dintre motivele pentru care culegem și analizăm adresele IP și cookie-urile este protejarea serviciilor noastre
împotriva abuzurilor automatizate.
Aflați mai multe.
„oferi”
De exemplu, adresa IP atribuită unuia dintre dispozitivele dvs. este folosită pentru a trimite datele solicitate pe dispozitivul dvs.
Aflați mai multe.
„postarea”
De exemplu, cu Google+, aveți numeroase opțiuni diferite pentru postare.
Aflați mai multe.
„trimiterea către ceilalți, mai simplu și mai rapid”
De exemplu, dacă cineva apare deja în persoanele de contact, Google îi va completa automat numele dacă doriți să adăugați
persoana respectivă într-un mesaj pe Gmail.
Aflați mai multe.
„persoanele care vă interesează cel mai mult online”
De exemplu, când introduceți o adresă în câmpurile Către, Cc sau Bcc ale unui mesaj pe care îl compuneți, Gmail va sugera
adrese din Agendă.
Aflați mai multe.
„pentru a fi mai ușor să trimiteți lucruri persoanelor cunoscute”

De exemplu, dacă ați comunicat cu cineva prin Gmail și doriți să adăugați persoana respectivă în Documente Google sau într-un
eveniment din Google Calendar, Google simplifică lucrurile completând automat adresa de e-mail când începeți să introduceți
numele persoanei respective.
Aflați mai multe.
„vedeți anunțurile noastre și interacționați cu acestea”
De exemplu, raportăm cu regularitate advertiserilor dacă le-am difuzat anunțul pe o pagină și dacă era probabil ca anunțul
respectiv să fie văzut de utilizatori (de exemplu, în loc să fie amplasat într-o parte a pagini până la care utilizatorul nu a derulat).
Aflați mai multe.
„Este posibil să facem publice informații cumulate, care nu vă identifică personal"
Când un număr mare de persoane încep să caute ceva anume, acest lucru poate să ofere informații foarte utile despre anumite
tendințe înregistrate la momentul respectiv.
Aflați mai multe.
„punctele de acces Wi-Fi și turnurile de telefonie mobilă”
De exemplu, Google poate stabili cu aproximație locația dispozitivului în funcție de locația cunoscută a turnurilor de telefonie
mobilă din apropiere.
Aflați mai multe.
„rezultate ale căutării mai relevante”
De exemplu, putem să facem căutarea mai relevantă și mai interesantă pentru dvs. incluzând fotografii, postări și multe altele de
la dvs. și de la prietenii dvs.
Aflați mai multe.
„eliminarea conținutului”
De exemplu, puteți să vă ștergeți Activitatea de pe web și din aplicații, blogul, un site Google pe care îl dețineți, canalul
YouTube, profilul Google+ sau întregul Cont Google.
Aflați mai multe.
„pentru a arăta tendințele”
Puteți vedea unele dintre acestea pe Google Trends și în Videoclipuri populare de pe YouTube.
Aflați mai multe.
„activitatea de pe alte site-uri și din alte aplicații”
Este posibil ca această activitate să provină din folosirea produselor Google, cum ar fi Sincronizarea Chrome, sau din accesările
site-urilor și aplicațiilor partenere Google de către dvs. Numeroase site-uri și aplicații colaborează cu Google pentru a-și
îmbunătăți conținutul și serviciile. De exemplu, un site poate să folosească serviciile de publicitate Google (cum ar fi AdSense)
sau instrumentele de analiză (cum ar fi Google Analytics). Aceste produse trimit către Google informații privind activitatea dvs.
și, în funcție de setările contului și de produsele folosite (de exemplu, când un partener utilizează Google Analytics împreună cu
serviciile de publicitate), datele respective pot fi asociate cu informațiile dvs. cu caracter personal.
Aflați mai multe.

