Súhlas rodiča
Vážení rodičia,
v Gymnáziu Ľudovíta Štúra vo Zvolene, používame program G Suite for Education a potrebujeme Vaše
povolenie na poskytovanie a správu účtu G Suite for Education pre Vaše dieťa. G Suite for Education je sada
on-line nástrojov na zvýšenie produktivity vzdelávania od spooločnosti Google vrátane služieb Gmail,
Kalendár, Dokumenty, Učebňa a používajú ich desiatky miliónov študentov a učiteľov z celého sveta. V
gymnáziu študenti použijú svoje účty G Suite na dokončenie úloh, komunikáciu so svojimi učiteľmi a naučia
sa používať digitálne technológie 21. storočia.
Oznámenie nižšie poskytuje odpovede na bežné otázky týkajúce sa toho, čo Google môže a nemôže robiť s
osobnými údajmi Vášho dieťaťa:


Aké osobné informácie zhromažďuje spoločnosť Google?



Ako spoločnosť Google používa tieto informácie?



Poskytne spoločnosť Google osobné údaje môjho dieťaťa?



Používa spoločnosť Google osobné údaje študentov pre používateľov v školách K-12 (gymnáziu) na
zacielenie reklamy?



Môže moje dieťa zdieľať informácie s ostatnými pomocou účtu G Suite for Education?

Prosím, prečítajte si oznámenie pozorne a obráťte sa na nás s akýmikoľvek otázkami. Ak s informáciami
v oznámení súhlasíte, potvrďte to svojím podpisom na tomto dokumente. Ak nedáte svoj súhlas, nevytvoríme
pre Vaše dieťa účet G Suite for Education. Študenti, ktorí nemôžu využívať služby G Suite for Education,
budú musieť na dokončenie úloh alebo spoluprácu s učiteľmi potrebovať iný softvér.
Dávam povolenie Gymnáziu Ľudovíta Štúra, Hronská 1467/3, Zvolen vytvoriť účet G Suite for Education pre
moje dieťa a pre spoločnosť Google Ireland Limited Ltd zhromažďovať, používať a zverejňovať informácie o
mojom dieťati iba na účely opísané v nižšie uvedenom oznámení.
Ďakujeme,
Ing. Jozef Vyboh, zástupca riaditeľky školy
________________________________________________
Meno, priezvisko, trieda študenta
________________________________________________
Meno zákonného zástupcu
____________________________ _____________
Dátum, podpis zákonného zástupcu
G Suite for Education - Oznámenie pre rodičov a zákonných zástupcov
Toto oznámenie popisuje osobné informácie, ktoré poskytujeme spoločnosti Google pre tieto účty a ako spoločnosť Google zhromažďuje,
používa a zverejňuje osobné informácie od študentov v súvislosti s týmito účtami.
Pomocou účtov G Suite for Education môžu študenti pristupovať k nasledujúcim „základným službám“ ponúkaným spoločnosťou Google
(opísané na stránke https://gsuite.google.com/terms/user_features.html ) a používať ich:
 Gmail
 Dokumenty, Tabuľky, Prezentácie, Formuláre
 Google+
 disk
 kalendár
 skupiny
 Synchronizácia prehliadača Chrome
 Hangouty, konverzácie v službe Hangouts,
stretnutie s hangoutmi, Google Talk
 trieda

Jamboard
 Cloudové vyhľadávanie

stránky
 kontakty
Okrem toho povoľujeme študentom prístup k niektorým ďalším službám Google pomocou ich účtov G Suite for Education. Vaše dieťa
môže mať konkrétne prístup k nasledujúcim „Doplnkovým službám“ :
 Mapy Google.
 SketchUP for schools
Spoločnosť Google poskytuje informácie o zhromažďovaných informáciách, ako aj o tom, ako používa a zverejňuje informácie, ktoré
zhromažďuje z účtov G Suite for Education, v oznámení o ochrane osobných údajov G Suite for Education. Toto oznámenie si môžete
prečítať online na stránke https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html Tieto informácie by ste si mali prečítať v plnom
rozsahu, nižšie však nájdete odpovede na niektoré bežné otázky:

Aké osobné informácie zhromažďuje spoločnosť Google?
Pri vytváraní študentského účtu Gymnázia Ľudovíta Štúra musíme spoločnosti Google poskytnúť určité osobné informácie o študentovi
vrátane napríklad mena, e-mailovej adresy a hesla. Spoločnosť Google môže zhromažďovať osobné informácie priamo od študentov,
napríklad telefónne číslo na obnovenie účtu alebo profilovú fotografiu pridanú do účtu G Suite for Education.
Keď študent využíva služby Google, spoločnosť Google zhromažďuje aj informácie založené na používaní týchto služieb. Toto zahŕňa:
 informácie o zariadení, ako je model hardvéru, verzia operačného systému, jedinečné identifikátory zariadenia a informácie o
mobilnej sieti vrátane telefónneho čísla;
 informácie denníka vrátane podrobností o tom, ako používateľ používal služby Google, informácie o udalosti zariadenia a
adresu internetového protokolu (IP) používateľa;
 informácie o polohe určené rôznymi technológiami vrátane IP adresy, GPS a iných senzorov;
 jedinečné čísla aplikácií, ako napríklad číslo verzie aplikácie; a
 cookies alebo podobné technológie, ktoré sa používajú na zhromažďovanie a ukladanie informácií o prehliadači alebo
zariadení, ako je preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia.
Ako spoločnosť Google používa tieto informácie?
V rámci balíka G Suite pre základné služby vzdelávania spoločnosť Google používa osobné informácie študentov na poskytovanie,
údržbu a ochranu služieb. Spoločnosť Google neposkytuje reklamy v základných službách ani nepoužíva osobné informácie
zhromaždené v základných službách na reklamné účely.
V doplnkových službách Google používa spoločnosť Google informácie zhromaždené zo všetkých doplnkových služieb na ich
poskytovanie, údržbu, ochranu a vylepšovanie, vývoj nových a ochranu spoločnosti Google a jej používateľov. Google môže tieto
informácie použiť aj na ponúknutie prispôsobeného obsahu, napríklad relevantnejších výsledkov vyhľadávania. Spoločnosť Google
môže kombinovať osobné informácie z jednej služby s informáciami, vrátane osobných informácií, z iných služieb Google.
Používa spoločnosť Google osobné údaje študentov pre používateľov v školách K-12 na zacielenie reklamy?
Nie. Pre používateľov balíka G Suite for Education v základných a stredných školách (K-12) spoločnosť Google nepoužíva žiadne
osobné údaje používateľa (ani žiadne informácie súvisiace s účtom G Suite for Education) na zacielenie reklám, či už v základných
službách alebo v ďalšie doplnkové služby prístupné počas používania účtu G Suite for Education.
Môže moje dieťa zdieľať informácie s ostatnými pomocou účtu G Suite for Education?
Študenti majú povoliť prístup k službám Google, ako sú Dokumenty a weby Google, ktoré zahŕňajú funkcie, kde používatelia môžu
zdieľať informácie s ostatnými alebo verejne. Ak používatelia zdieľajú informácie verejne, môžu byť indexovateľné pomocou
vyhľadávacích nástrojov vrátane spoločnosti Google.
Poskytne spoločnosť Google osobné údaje môjho dieťaťa?
Spoločnosť Google nebude zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, organizáciami a jednotlivcami mimo spoločnosti Google,
pokiaľ nenastane jedna z nasledujúcich okolností:
 So súhlasom rodiča. Spoločnosť Google bude zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, organizáciami alebo jednotlivcami
mimo spoločnosti Google, ak má súhlas rodičov (pre používateľov mladších ako vek súhlasu), ktoré možno získať
prostredníctvom vzdelávacích škôl G Suite for Education.
 s Gymnáziom Ľudovíta Štúra, Účty G Suite for Education, pretože sú to účty spravované školou, umožňujú správcom prístup
k informáciám v nich uloženým.
 Na externé spracovanie. Spoločnosť Google môže poskytnúť osobné informácie pridruženým spoločnostiam alebo iným
dôveryhodným firmám alebo osobám, ktoré ich spracúvajú pre spoločnosť Google, na základe pokynov spoločnosti Google v
súlade s oznámením o ochrane osobných údajov v balíku G Suite for Education a akýmikoľvek ďalšími vhodnými opatreniami
na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti.
 Z právnych dôvodov. Spoločnosť Google bude zdieľať osobné informácie so spoločnosťami, organizáciami alebo
jednotlivcami mimo spoločnosti Google, ak je v dobrej viere presvedčený, že prístup, použitie, uchovávanie alebo
sprístupnenie informácií je primerane potrebné na:
 spĺňajú všetky príslušné zákony, nariadenia, právne postupy alebo vymáhateľné vládne požiadavky.
 presadzovať príslušné Zmluvné podmienky vrátane vyšetrovania možných porušení.
 odhaľovať, predchádzať alebo inak riešiť podvod, bezpečnosť alebo technické problémy.
 chrániť pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, používateľov Google alebo verejnosti, ako to
vyžaduje alebo povoľuje zákon.
Google tiež verejne a so svojimi partnermi zdieľa neosobné informácie, napríklad trendy v používaní svojich služieb.
Aké možnosti mám ako rodič/zákonný zástupca?
Najskôr môžete so spoločnosťou Google súhlasiť so zhromažďovaním a používaním informácií o vašom dieťati. Ak neposkytnete svoj
súhlas, nevytvoríme pre vaše dieťa účet G Suite for Education a spoločnosť Google nebude zhromažďovať ani používať informácie o
vašom dieťati, ako je to opísané v tomto oznámení.
Ak súhlasíte s tým, že vaše dieťa používa balík G Suite pre vzdelávanie, môžete získať prístup alebo požiadať o vymazanie účtu G
Suite pre vzdelávanie vášho dieťaťa kontaktovaním správcu na e-mailovej adrese jozef.vyboh@gymzv.sk. Ak si želáte zastaviť
akékoľvek ďalšie zhromažďovanie alebo používanie informácií o vašom dieťati, môžete požiadať, aby sme použili dostupné ovládacie
prvky služby, aby sme obmedzili prístup vášho dieťaťa k funkciám alebo službám alebo úplne vymazali účet vášho dieťaťa. Vy a vaše
dieťa môžete tiež navštíviť stránku https://myaccount.google.com a prihlásiť sa do účtu G Suite for Education, kde si môžete zobraziť a
spravovať osobné informácie a nastavenia účtu.
Čo keď budem mať viac otázok alebo si prečítam viac?
Ak máte otázky týkajúce sa používania účtov G Suite pre vzdelávanie od spoločnosti Google alebo možností, ktoré máte k dispozícii,
kontaktujte nás jozef.vyboh@gymzv.sk, Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spoločnosť Google zhromažďuje, používa a zverejňuje
osobné informácie na poskytovanie služieb, prečítajte si Centrum ochrany osobných údajov G Suite for Education (na adrese
https://www.google.com/edu/trust/), G Suite for Education ochrane osobných údajov (v
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html), a Zásadami ochrany osobných údajov Google (na
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy /).
Služby Core G Suite pre vzdelávanie sú poskytované na základe dohody o aplikáciách spoločnosti Google pre vzdelávanie (na adrese
https://www.google.com/apps/intl/sk/terms/education_terms.html)

