Upozornění pro používání G Suite pro vzdělávání pro
rodiče a zákonné zástupce
Níže pro rodiče (zákonné zástupce) uvádíme, které osobní informace poskytujeme v rámci
účtů G Suite pro vzdělávání firmě Google a jakým způsobem firma Google shromažďuje,
používá a poskytuje osobní informace žáků ve spojitosti s těmito účty.
Při používání účtu G Suite pro vzdělávání může SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené,
Výmolova 169, Praha 5 umožnit žákům přístup používání následujících „Základních služeb“
nabízených firmou Google.
Disk Google
Dokumenty Google, Tabulky Google, Prezentace Google a Formuláře
Google Gmail
Hangouts Google, Hangouts Chat, Hangouts Meet
Kalendář Google
Kontakty Google
Učebna
Úkoly Google …
Dále také SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 může umožnit žákům
s jejich účty G Suite pro vzdělávání přístup k dalším službám firmy Google. Konkrétně může
mít Vaše dítě přístup k následujícím „Doplňkovým službám“ (uvedené služby jsou blíže
popsány na adrese https://support.google.com/a/answer/181865):
Spravovaný obchod Google Play
YouTube …
Dále také SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 může umožnit žákům
s jejich účty G Suite pro vzdělávání přístup k dalším službám webu G Suite Marketplace.
Konkrétně může mít Vaše dítě přístup k následujícím instalovaným doplňkům:
Zoom pro G Suite (uvedená doplňková aplikace G Suite vyžaduje v případě jejího použití
instalaci na PC nebo mobilní zařízení uživatele; aplikace je blíže popsána na
adrese https://gsuite.google.com/marketplace/app/zoom_for_gsuite/364750910244, zásady
ochrany soukromí jsou popsány na adrese https://zoom.us/privacy)
Jaké informace firma Google shromažďuje a jak informace získané z účtů G Suite pro
vzdělávání používá a poskytuje, se můžete dočíst a blíže se seznámit v „Upozornění ve věci
ochrany osobních údajů ve službě G Suite pro vzdělávání“ na adrese
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Seznámit byste se měli se všemi
uvedenými informacemi tohoto dokumentu, níže však uvádíme odpovědi na některé základní
otázky:

1. Jaké osobní informace firma Google shromažďuje?
Při vytváření žákovského účtu může SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169,
Praha 5 o žákovi poskytnout firmě Google určité osobní informace, které zahrnují například
jméno, emailovou adresu a heslo. Firma Google může také shromáždit osobní údaje přímo

od žáků. Jedná se zejména o telefonní číslo pro případné obnovení účtu nebo profilovou
fotografii přidanou žákem k účtu G Suite pro vzdělávání.

2. Jak firma Google tyto informace používá?
V Základních službách G Suite pro vzdělávání používá firma Google žákovy osobní informace k
poskytování, udržování a ochraně těchto služeb. Firma Google do Základních služeb nevkládá
reklamu a ani nepoužívá shromážděné osobní informace k reklamním účelům.

V Doplňkových službách používá firma Google informace shromážděné ze všech těchto
Doplňkových služeb k jejich poskytování, udržování, ochraně a vylepšování, dále k vývoji
nových služeb a k ochraně firmy Google a jejích uživatelů. Firma Google může také použít
tyto informace k nabídce personalizovaného obsahu, jako jsou např. více relevantní výsledky
vyhledávání. Firma Google může kombinovat osobní informace z jedné služby s informacemi
z jiných služeb firmy Google, a to včetně osobních informací.
V aplikaci Zoom pro G Suite výrobce neposkytuje osobní data uživatelů, nemonitoruje ani
neukládá videohovory, pokud to nechce sám uživatel, a upozorní ostatní uživatele, že je
spuštěno nahrávání členem videohovoru s volbou tento videohovor opustit. Zoom sbírá pouze
uživatelská data nutná pro poskytování služby Zoom, což zahrnuje technickou a operativní
podporu a dále pro vylepšování této služby. Služba sbírá konkrétně IP adresu, informace o
operačním systému a detailech o zařízení uživatele, a to za účelem poskytnutí co nejlepšího
uživatelského komfortu při používání služby. Získaná data nejsou používána k reklamním
účelům. Služba se zaměřuje na ochranu soukromí uživatelů základních a středních škol. Více
informací získáte na adrese https://zoom.us/privacy.

3. Používá firma Google osobní informace žáků pro reklamní účely zacílené na
uživatele ze základních a středních škol?
Ne. U uživatelů G Suite pro vzdělávání ze základních a středních škol firma Google
nepoužívá jakékoli osobní informace uživatelů (nebo jakékoli informace spojené s účtem G
Suite pro vzdělávání) za účelem cílené reklamy.

4. Může mé dítě sdílet informace s jinými osobami používajícími účet G
Suite pro vzdělávání?
SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5 může poskytnout žákům přístup
ke službám firmy Google, jako jsou např. Dokumenty Google a Weby Google, které obsahují
funkce umožňující uživatelům sdílet informace s ostatními uživateli nebo veřejně. Pokud
uživatelé sdílejí informace veřejně, mohou být indexovány webovými vyhledavači včetně
Googlu.

5. Bude firma Google poskytovat osobní informace mého dítěte dalším
subjektům?
Firma Google nebude sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi a jednotlivci
mimo firmu Google, pokud nenastane jedna z níže uvedených okolností:
Se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce. Firma Google bude sdílet osobní informace
se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo firmu Google, pokud obdrží souhlas

rodičů nebo zákonných zástupců (pro uživatele do stanoveného věku), který může být získán
prostřednictvím školy využívající G Suite pro vzdělávání.
Sdílení se SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Protože jsou účty
G Suite pro vzdělávání spravovány školou, můžou k informacím uložených v těchto účtech
získat přístup osoby se školním administrátorským přístupem.
Pro externí zpracování. Firma Google může poskytnout osobní informace přidruženým
subjektům nebo dalším důvěryhodným podnikům nebo osobám za účelem zpracování těchto
informací pro firmu Google, a to na základě instrukcí firmy Google a v souladu s „Upozorněním
ve věci ochrany osobních údajů ve službě G Suite pro vzdělávání“ a také z důvodu vhodných
opatření na zachování důvěrnosti a bezpečnosti.
Z právních důvodů. Firma Google bude sdílet osobní informace se společnostmi,
organizacemi nebo jednotlivci mimo firmu Google, a to, pokud to bude v dobré víře, že
přístup, použití, uchování nebo poskytnutí těchto informací je přiměřeně nutné k:
o splnění všech platných zákonů, předpisů, právních procesů nebo vynutitelných
vládních požadavků;
o vymáhání příslušných smluvních podmínek, včetně vyšetřování jejich možných
porušení;
o odhalení, zabránění nebo jinému řešení podvodů nebo bezpečnostních a technických
problémů;
o ochraně před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti firmy Google, uživatelů
firmy Google nebo veřejnosti, jak vyžaduje nebo povoluje zákon.
Firma Google dále sdílí také ne-osobní informace, jako jsou např. trendy ve využívání jejích
služeb, a to veřejně nebo s jejími obchodními partnery.

6. Jaké možnosti jako rodič (zákonný zástupce) mám?
Můžete dát souhlas se shromažďováním a použitím informací o Vašem dítěti firmou Google.
Pokud vyjádříte Váš výslovný nesouhlas, deaktivujeme, případně smažeme Vašemu dítěti
účet G Suite pro vzdělávání a firma Google nebude shromažďovat ani používat žádné
informace o Vašem dítěti, jak je popsáno v tomto Upozornění.

7. Co mám dělat, pokud mám další otázky nebo pokud bych si o této
problematice chtěl přečíst další informace?
Pokud budete mít dotazy o našem použití účtů G Suite pro vzdělávání nebo jaké možnosti
voleb máte, kontaktujte prosím školního administrátora G Suite pro vzdělávání. Pokud se
chcete dozvědět více o tom, jak firma Google shromažďuje, používá a poskytuje osobní
informace k poskytnutí nabízených služeb G Suite pro vzdělávání, navštivte prosím stránky G
Suite for Education Privacy Center, G Suite for Education Privacy Notice a Google Privacy
Policy.
Základní služby G Suite pro vzdělávání nám jsou poskytovány na základě Google’s Apps for
Education agreement a Data Processing Amendment.

