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Информация за G Suite за образование / Google Workspace/ 

за родители и настойници 

 
Това известие описва личната информация, която предоставяме на Google за тези 
акаунти и как Google събира, използва и разкрива лична информация от ученици във 
връзка с тези акаунти.  

Използвайки своите акаунти в G Suite for Education, учениците могат да имат достъп и 
могат  да използват следните „Основни услуги“, предлагани от Google (описани на 
https://workspace.google.com/terms/user_features.html ):  

Gmail 
Google+ 
Календар 
Chrome Sync 
Класна стая 
Търсене в облак 
Контакти 
Документи, Таблици, Слайдове, Формуляри 
Диск 
Групи 
Google Hangouts, Google Chat, Google Meet, Google Talk 
Jamboard 
Google Keep 
Сайтове 
 

Освен това позволяваме на учениците да имат достъп до някои други услуги на Google 
с техните акаунти в G Suite for Education.  

По-конкретно, Вашето дете може да има достъп до следните „Допълнителни услуги“ :  

 
YouTube, Blogger, Google My Maps, Google Earth, Google Play,Chrome Web 
Store. 
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Google предоставя информация за информацията, която събира, както и как 
използва и разкрива информацията, която събира от акаунтите в G Suite for 
Education, в своето Известие за поверителност на G Suite for Education. Можете 
да прочетете това известие онлайн на адрес 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html Трябва да прегледате 
тази информация изцяло, но по-долу са отговорите на някои често срещани 
въпроси: 

Каква лична информация събира Google? 

Когато създавате ученически акаунт, ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой може да 
предостави на Google определена лична информация за ученика, включително 
например име, имейл адрес и парола. Google може също да събира лична 
информация директно от ученици, като телефонен номер за възстановяване на акаунт 
или снимка на потребителския профил, добавена към акаунта в G Suite for Education. 

Когато ученик използва услуги на Google, Google също така събира информация въз 
основа на използването на тези услуги. Това включва: 

● информация за устройството, като хардуерен модел, версия на операционната 
система, уникални идентификатори на устройства и информация за мобилна 
мрежа, включително телефонен номер; 

● регистрационна информация, включително подробности за това как 
потребителят е използвал услугите на Google, информация за събитието на 
устройството и адреса на интернет протокола (IP) на потребителя; 

● информация за местоположението, определена от различни технологии, 
включително IP адрес, GPS и други сензори; 

● уникални номера на приложения, като номер на версията на приложението;  
● бисквитки или подобни технологии, които се използват за събиране и 

съхраняване на информация за браузър или устройство, като предпочитан език 
и други настройки. 

 

Как Google използва тази информация?  

В основните услуги на G Suite for Education Google използва лична информация за 
ученици, за да предоставя, поддържа и защитава услугите. Google не показва 
реклами в основните услуги или използва лична информация, събрана в 
основните услуги, за рекламни цели. 
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В Google Допълнителни услуги Google използва информацията, събрана от всички 
Допълнителни услуги, за да ги предоставя, поддържа, защитава и подобрява, за 
разработване на нови и за защита на Google и нейните потребители. Google може 
също да използва тази информация, за да предложи персонализирано съдържание, 
като по-подходящи резултати от търсенето. Google може да комбинира лична 
информация от една услуга с информация, включително лична информация, от други 
услуги на Google. 

 

Използва ли Google личната информация на учениците за потребители в 

училища за насочване на рекламата? 

 

Не!  За потребителите на G Suite for Education в началните и средните училища 
Google не използва никаква лична информация за потребителя (или каквато 
и да е информация, свързана с акаунт в G Suite for Education) за насочване на 
реклами, независимо дали в Основни услуги или в други Допълнителни услуги, 
достъпни при използване на акаунт в G Suite for Education. 

 

Може ли детето ми да споделя информация с други, използващи 

профила в G Suite for Education? 

ОУ “ Христо Ботев”, гр. Ахелой запазва правото си да разреши на учениците достъп до 
услуги на Google като Google Документи и сайтове, които включват функции, при които 
потребителите могат да споделят информация с други или публично. Когато 
потребителите споделят информация публично, тя може да бъде индексирана от 
търсачките, включително Google. 
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Ще разкрие ли Google личната информация на детето ми? 

Google няма да споделя лична информация с компании, организации и лица извън 
Google, освен ако не се прилага едно от следните обстоятелства: 

● Със съгласието на родителите или настойниците. Google ще споделя лична 
информация с компании, организации или лица извън Google, когато има 
съгласие на родителите (за потребители под възрастта на съгласие), 
което може да бъде получено чрез училищата в G Suite for Education. 

● Акаунтите в G Suite for Education в ОУ “Христо Ботев”, гр. Ахелой, тъй като те са 
управлявани от училище акаунти, дават на администраторите достъп до 
информацията, съхранявана в тях. 

● За външна обработка. Google може да предостави лична информация на 
свързани лица или други доверени фирми или лица, за да я обработи за Google 
въз основа на инструкциите на Google и в съответствие с известието за 
поверителност на G Suite for Education и всякакви други подходящи мерки за 
поверителност и сигурност. 

● По правни причини. Google ще споделя лична информация с компании, 
организации или лица извън Google, ако има добросъвестно убеждение, че 
достъпът, използването, съхраняването или разкриването на информацията са 
разумно необходими за: 

○ отговарят на всички приложими закони, наредби, правни процеси или 
изпълними правителствени искания. 

○ налагане на приложими Условия за ползване, включително разследване 
на потенциални нарушения. 

○ откриване, предотвратяване или разглеждане по друг начин на измами, 
проблеми със сигурността или технически проблеми. 

○ защита срещу увреждане на правата, собствеността или безопасността 
на Google, потребителите на Google или обществеността, както се 
изисква или е разрешено от закона. 

Google също споделя не лична информация - като тенденции за използването на 
нейните услуги - публично и със своите партньори. 
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Какви избори имам като родител или настойник? 

 

Първо, можете да дадете съгласие за събирането и използването на информацията 
на Вашето дете от Google. Ако не предоставите съгласието си, ние няма да създадем 
акаунт в G Suite for Education за Вашето дете и Google няма да събира или използва 
информацията за детето ви, както е описано в това известие.  

● Ако дадете съгласието си детето да използва G Suite for Education, можете 
да осъществите достъп или да поискате изтриване на акаунта на Вашето 
дете в G Suite for Education, като се свържете с  училищния 
администратор.  

● Ако искате да спрете по-нататъшното събиране или използване на 
информация за Вашето дете, можете да поискате да използваме 
наличните контроли за услуги, за да ограничим достъпа на Вашето дете 
до функции или услуги или да изтрием изцяло акаунта на детето ви.  

● Вие и Вашето дете можете също да посетите https://myaccount.google.com, 
докато сте влезли в акаунта в G Suite for Education, за да видите и 
управлявате личната информация и настройките на акаунта. 

 

Ако имате още въпроси или бихте искал да прочетете повече:  

 
Ако имате въпроси относно използването на акаунтите ни в G Suite for Education или 
избора, който Ви е на разположение, моля, свържете се с училищния администратор.  

Ако искате да научите повече за това как Google събира, използва и разкрива лична 
информация, за да ни предоставя услуги, моля, прегледайте 

●  Центъра за поверителност на G Suite for Education (на адрес 
https://www.google.com/edu/trust/),  

● Известието за поверителност на G Suite for Education (на адрес 
https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html)  

● и Декларацията за поверителност (на български) на Google (на адрес 
https://policies.google.com/privacy).  

Основните G Suite for Education услуги ни се предоставят съгласно Споразумението за 
G Suite for Education. 
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