
Szülői tájékoztató és nyilatkozat Google workspace fiók létrehozásával kapcsolatban  

A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (továbbiakban: 
az Iskola) 2020 márciusa óta használja a Google workspace for  Education alkalmazást az 
oktató-nevelő munkában.  

Arra kérjük az Ön engedélyét, hogy gyermekének Google workspace for Education fiókot 
(továbbiakban: „iskolai fiók”)  biztosítsunk, és azt az Ön illetve gyermeke kezelésébe átadjuk. 

Az alábbiakban összefoglaljuk a fontosabb tudnivalókat:  

- Milyen személyes információkat gyűjt a Google?  

(A gyermek nevét, életkorát, iskolai osztályát, iskolai email-címét, ezen kívül pedig csak 
olyan adatokat,  amelyeket a tanuló megad – elérhetőség, telefonszám stb. nem 
kötelező)  

- Hogyan használja a Google ezeket az információkat? A Google közzéteszi a gyermekem 
személyes  adatait?  

(Elemzés és feldolgozás céljából a Google leányvállalatai és partnerei is 
megkaphatják a rögzített  adatokat, de nem használhatják megszemélyesített 
hirdetés céljára)  

- A Google felhasználja az iskola felhasználóinak személyes adatait a hirdetések 
célzására? (Nem.)  

- Gyerekem megoszthat-e információkat másokkal az iskolai fiók segítségével?  

(A YouTube videómegosztást nem engedélyezzük, és minden más szolgáltatásban 
is törekszünk a  szechenyipiros.net szervezeten kívüli megosztás tiltására vagy 
korlátozására, illetve minden olyan megosztásra,  amely nem szolgálja az oktatás 
közvetlen érdekeit.)  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, tegye fel kérdéseit, majd írja alá az alábbiakat, 
jelezve, hogy elolvasta a  tájékoztatót, és megadta hozzájárulását. Ha nem adja meg 
hozzájárulását, akkor nem hozunk létre iskolai fiókot gyermekének. Az Ön gyermekének 
természetesen ebben az esetben is biztosítjuk az oktatást, és fejlődéséért  minden tőlünk 
telhetőt megteszünk, de elképzelhető, hogy az oktatási folyamat kényelme elmarad majd 
a  többiek által tapasztalt szinttől (a tananyaghoz való hozzájutás terén), és a 21. századi IKT-
készségek fejlődése  terén gyermeke nem fejlődik majd úgy, mint osztálytársai, lévén hogy 
egyes közösségi vagy egyéni tevékenységből, feladatvégzésből, élményből kimaradhat.  
 

Google workspace tájékoztató a szülők, gondviselők számára  

Az alábbi tájékoztató arról szól, hogy melyek azok a személyes adatok, amelyek a 
rendszeren  keresztül eljutnak a Google-höz, illetve arról, hogy a Google hogyan gyűjti, és 
hogyan használja fel az  adatokat az iskolai fiókokkal kapcsolatban.  

A Google workspace for Education iskolai fiókjaikkal a tanulók hozzáférhetnek a Google 
által kínált „Alapvető  szolgáltatásokhoz” és használhatják azokat (a következő címen 
olvashatók:   

https://workspace.google.com/ 

 Gmail (elektronikus üzenetek küldése és fogadása @szechenyipiros.net 
végződésű címmel) 



 Naptár (Időpontok, események rögzítése, értesítések beállítása, kezelése) 
  Tanterem (Classroom) (tananyagok megosztása, feladatmegoldás, 

kommunikáció)  
 Kapcsolatok (elektronikus címek, elérhetőségek rögzítése és kezelése)  
 Drive (dokumentumok, táblázatok, diák, űrlapok készítése és publikálása 

intézményen belül) 
 Csoportok (iskolai csoportokba való jelentkezés, kommunikáció)  
 Google chat (csevegés), meet  (csevegés, élő hang és videó-

kommunikációs  alkalmazások)  
 Jamboard (interaktÍv együttműködési felület, „interaktív tábla” alkalmazás) 
 Google earth (térkép) (kiegészítő szolgáltatás) 
 Google translate (fordító alkalmazás) (kiegészítő szolgáltatás) 

Az Iskola nem biztosítja a hozzáférést az alábbi alapszolgáltatásokhoz:  

Google+ Chrome Sync Felhő keresés Keep Sites (Webhelyek) Vault 

Nem engedélyezzük gyermekének továbbá a YouTube-on való közzétételt az iskolai fiókkal. 
A  YouTube a Google workspace csomag ún. „kiegészítő szolgáltatások” részébe tartozik, 
amelynek csak bizonyos, fent leírt elemeit tesszük hozzáférhetővé az Önök további engedélye 
nélkül. Általánosságban törekszünk arra, hogy  korlátozzuk az oktatáshoz nem kapcsolódó 
kommunikációt és közzétételt minden alkalmazásban.  

A Google a Google workspace for Education adatvédelmi közleményében információkat közöl 
a gyűjtött  adatokról, valamint arról, hogy hogyan használja és hogyan hozza nyilvánosságra 
az iskolai fiókokban  gyűjtött adatokat. Ezt a tájékoztatást online olvashatja a következő 
címen:   

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 

Az alábbiakban válaszokat találhat néhány általános kérdésre:  

Milyen személyes információkat gyűjt a Google?  

Diák fiók létrehozásakor az Iskola bizonyos személyes információkat adhat a Google-nak a 
tanulókról,  ideértve például a nevet, az e-mail címet és a jelszót. A Google személyes 
információkat gyűjthet  közvetlenül a tanulóktól is, például telefonszámot a fiók 
helyreállításához vagy profilképet az iskolai  fiókhoz.  

Amikor egy tanuló használja a Google szolgáltatásait, a Google ezen szolgáltatások 
felhasználása  alapján is információkat gyűjt. Ebbe beletartozik:  

 eszközinformáció, például hardvermodell, operációs rendszerverzió, egyedi 
eszköz azonosítók és mobilhálózati információk, beleértve a telefonszámot;  

 naplóinformációk, ideértve annak részleteit, hogy a felhasználó hogyan használta a 
Google  szolgáltatásait, az eszköz esemény adatait és a felhasználó internetes 
protokoll (IP) címét; 

 helymeghatározási információ, amelyet különböző technológiák határoznak meg, 
beleértve  az IP-címet, a GPS-t és más érzékelőket;  



 egyedi alkalmazásszámok, például az alkalmazás verziószáma; és sütik vagy hasonló 
technológiák, amelyek például a preferált nyelv és egyéb beállítások,  például a kívánt 
böngészővel vagy eszközzel kapcsolatos információk gyűjtésére és 
tárolására  szolgálnak.   

Hogyan használja a Google ezeket az információkat?  

A Google workspace for Education Core Services (a fent felsorolt Alapvető Szolgáltatások) 
esetében a Google a  hallgatók személyes adatait használja a szolgáltatások biztosításához, 
fenntartásához és védelméhez.  A Google nem jelenít meg hirdetéseket az 
Alapszolgáltatásokban, és nem használja fel az  Alapszolgáltatásokban összegyűjtött 
személyes információkat hirdetési célokra.  

A Google felhasználja a K-12 iskolák felhasználóinak személyes adatait a hirdetések 
célzására?  

Nem. A Google workspace for Education általános és középiskolai (K-12) iskolákban a 
Google nem használ  semmilyen felhasználói személyes információt (vagy az iskolai 
fiókhoz kapcsolódó információt) a  hirdetések célzására.  

Gyerekem megoszthat-e információkat másokkal a Google workspace for Education fiók 
segítségével?  

Engedélyezhetjük a diákok számára, hogy hozzáférjenek a Google szolgáltatásaihoz, például 
a Google  Dokumentumokhoz, amelyek olyan funkciókat tartalmaznak, amelyek segítségével 
a felhasználók  megoszthatják másokkal. Ha a felhasználók nyilvánosan megosztják az 
információkat, akkor a  keresőmotorok, köztük a Google, indexálhatják azokat. Az Iskola 
minden esetben törekszik arra, hogy  az iskolán kívüli megosztást (szechenyipiros.net 
postafiókon kívül más azonosítókkal való megosztást) megtiltsa,  illetve korlátozza, beleértve 
ebbe az elektronikus levelezést szechenyipiros.net-en kívüli címekkel, kivéve az iskola  által 
preferált oktatási platformokat, melyekre regisztrációs lehetőséget biztosítunk.  

A Google közzéteszi a gyermekem személyes adatait?  

A Google csak akkor osztja meg személyes adatait a Google-on kívüli vállalatokkal, 
szervezetekkel és  magánszemélyekkel, ha a következő körülmények egyike fennáll:  

Szülői vagy gondviselő hozzájárulásával. A Google megosztja a személyes információkat a 
Google-n  kívüli vállalatokkal, szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, ha szülei 
beleegyezéssel rendelkeznek  (az egyetértés életkorát fiatalabb felhasználók számára), 
amelyek beszerezhetők a Google workspace for  Education iskoláin keresztül.  

A @szechenyipiros.net-es Google workspace for Education fiókok, mivel iskola által 
kezelt  fiókok, hozzáférést biztosítanak a rendszergazdák számára a bennük tárolt 
információkhoz. 

Külső feldolgozáshoz. A Google személyes információkat nyújthat leányvállalatainak vagy 
más  megbízható vállalkozásoknak vagy személyeknek a Google számára történő 
feldolgozásához, a  Google utasításai alapján, a Google workspace for Education 



adatvédelmi értesítésének és minden egyéb  megfelelő titoktartási és biztonsági 
intézkedésnek megfelelően.  

Jogi okokból. A Google megosztja a személyes információkat a Google-n kívüli 
vállalatokkal,  szervezetekkel vagy magánszemélyekkel, ha jóhiszeműen úgy véli, hogy 
az információkhoz való  hozzáférés, azok felhasználása, megőrzése vagy nyilvánosságra 
hozatala az alábbiak érdekében  szükséges: 

  eleget kell tenni minden alkalmazandó törvénynek, szabályozásnak, jogi 
eljárásnak vagy  végrehajtható kormányzati kérelemnek.  

  érvényesítse az alkalmazandó szolgáltatási feltételeket, ideértve a lehetséges 
jogsértések  kivizsgálását is.  

  felfedezheti, megelőzheti vagy más módon kezelheti a csalásokat, biztonsági 
vagy műszaki  problémákat.  

  a törvény által előírt vagy megengedett módon védjük a Google, a Google 
felhasználók vagy a  nyilvánosság jogainak, tulajdonának vagy biztonságának 
sérelme ellen.   

A Google a nem személyes információkat - például a szolgáltatások használatának 
tendenciáit is - nyilvánosan és partnereivel megosztja.  

Milyen lehetőségeim vannak szülőként, gondviselőként?  

Először is beleegyezését adhatja gyermekének a Google általi gyűjtéséhez és 
felhasználásához. Ha  nem adja meg hozzájárulását, akkor nem hozunk létre Google 
workspace for Education fiókot gyermekének, és a  Google nem gyűjti és nem használja fel 
gyermeke adatait az ezen értesítésben leírtak szerint. 

Ha beleegyezik abba, hogy gyermeke használja a Google workspace for Education 
alkalmazást, későbbiekben  kérheti a Google workspace for Education fiókjának törlését, ha 
kapcsolatba lép intézményünk vezetőségével.  Ha meg akarja állítani a gyermeke adatainak 
további gyűjtését vagy felhasználását, kérheti, hogy  használjuk a rendelkezésre álló 
szolgáltatási vezérlőket, hogy korlátozzuk gyermekének a  szolgáltatásokhoz vagy 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, vagy teljesen töröljük gyermeke fiókját.  Ön és 
gyermeke felkeresheti a https://myaccount.google.com webhelyet, miközben be 
van  jelentkezve a Google workspace for Education fiókba, hogy megtekintse és kezelje a fiók 
személyes adatait és  beállításait.  

Mit tegyek, ha további kérdéseim vannak?  

Ha kérdése van a Google workspace for Education fiókjainak használatával vagy az Ön 
rendelkezésére  álló lehetőségekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 
iskolánkkal az kadarcsomor@szechenyipiros.net címen.  Ha többet szeretne megtudni 
arról, hogy a Google hogyan gyűjt, használ és nyilvánosságra hoz a  személyes adatait 
szolgáltatásainak számunkra, kérjük, olvassa el a következőket (angol nyelven):  

 Google workspace for Education adatvédelmi központja 
https://www.google.com/edu/trust/ 

 

 

https://www.google.com/edu/trust/


 a Google workspace for Education adatvédelmi közleménye a 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html 
 

 

 a Google adatvédelmi irányelve 

https://policies.google.com/privacy?hl=en 

 

 

 a Google workspace for Education súgója 

https://support.google.com/a/answer/6356509?product_name=UnuFlow&hl=hu&vi
sit_id=637979606672960402-1630589563&rd=1&src=supportwidget0&hl=hu 

A Google workspace for Education Alapszolgáltatások szolgáltatást a következő 
megegyezések  alapján nyújta nekünk a Google:   

- Google Apps for Education   

https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html 
 

https://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
https://policies.google.com/privacy?hl=en
https://www.google.com/apps/intl/en/terms/education_terms.html

