Google Apps – Resumo dos serviços
Resumo dos serviços principais do Google Apps (se o Google Apps for
Business, também conhecido como Google Apps Professional, ou o Google
Apps for Government for selecionado no Formulário de pedido, comprado ou se
o Cliente receber o Google Apps for Education, também conhecido como
Google Apps Education, ou o Google Apps - gratuito)












O "Gmail" é um serviço de e-mail baseado na Web que permite que
empresas executem seus sistemas de e-mail usando os sistemas do
Google. Ele oferece recursos que possibilitam que o Usuário Final
acesse sua caixa de entrada em um navegador compatível, leia,
escreva, responda, encaminhe, pesquise e gerencie e-mails por meio de
marcadores. Oferece ainda um filtro contra spam e vírus, e permite que
os Administradores criem regras para controlar mensagens que
apresentem determinados tipos de conteúdo e arquivos anexados ou
rotear mensagens para outros servidores de e-mail. As regras podem
ser definidas por grupo ou Cliente (todos os domínios).
O "Google Agenda" é um serviço baseado na Web para gerenciamento
de agendas pessoais, corporativas/organizacionais e de equipes. Ele
oferece uma interface para que os Usuários Finais visualizem suas
agendas, marquem reuniões com outros Usuários Finais, vejam
informações sobre disponibilidade de outros Usuários Finais e reservem
salas e recursos.
O "Grupos do Google" é um serviço baseado na Web que permite que
os Usuários Finais e proprietários de sites criem e gerenciem grupos
colaborativos. Os Usuários Finais podem ter discussões por e-mail e
compartilhar documentos, agendas, sites e pastas com os membros de
um grupo. Eles também têm a capacidade de visualizar e pesquisar
arquivos de discussões de grupos. O Google Groups for Business não
está disponível para Clientes do Google Apps (gratuito).
O "Google Talk" possibilita a comunicação em tempo real entre Usuários
Finais por meio de mensagens instantâneas. Além disso, permite a
comunicação entre duas pessoas por meio de chamadas de vídeo ou
voz. O Google Talk é integrado à interface da Web do Gmail e também
possui uma interface desenvolvida em XMPP.
O "Google Drive" oferece ferramentas baseadas na Web para criar e
colaborar. Os Usuários Finais podem armazenar, transferir e
compartilhar arquivos, visualizar vídeos e colaborar em conjunto em
documentos, planilhas e apresentações.
O "Google Sites" permite que o Usuário Final crie sites e publique-os
para membros internos de uma empresa ou externamente para toda a
Web. Um Usuário Final pode criar um site por meio de uma ferramenta
com base na Web e, em seguida, compartilhar o site com um grupo de
outros Usuários Finais. Também é possível publicar o site para toda a





empresa ou para o mundo todo (se permitido pelo Administrador). O
proprietário do site pode escolher quem poderá editar e visualizar o site.
O serviço "Contatos do Google" permite ao Usuário Final importar,
armazenar e visualizar informações de contato, além de criar grupos
pessoais de contato que podem ser utilizados para enviar e-mails para
várias pessoas ao mesmo tempo.
O "Google Apps Vault" é um serviço baseado na Web que oferece
recursos de pesquisa em todo o domínio para o Gmail e os bate-papos
do Gmail registrados. Ele permite à empresa arquivar esses dados e cria
regras de retenção e distribuição com base no conteúdo. Além disso, o
serviço oferece recursos de descoberta eletrônica que permitem à
organização criar casos, preservar os dados por motivos de guarda de
documentos e exportar os dados. O Google Apps Vault está disponível
somente como serviço adicional com custos extras e apenas com o
Google Apps for Business e o Google Apps for Education.

Google Apps – Resumo do Postini Services Se o produto tiver sido
selecionado no Formulário de Pedido ou adquirido de qualquer outra forma








O "Google Message Filtering" é um serviço hospedado que filtra os emails em busca de spam e vírus. O serviço também permite que os
Administradores criem regras para controlar mensagens com conteúdo
específico e arquivos anexados. As regras podem ser definidas para
indivíduos, grupos ou para todo o domínio. A administração do serviço é
feita por um Admin Console com base na Web.
O "Google Message Security" é um serviço hospedado que filtra os emails em busca de spam e vírus. O serviço também permite que os
Administradores criem regras para controlar mensagens com conteúdo
específico e arquivos anexados. As regras podem ser definidas por
grupo ou por Cliente (todos os domínios). Os Administradores também
podem implementar a criptografia entre domínios confiáveis. A
administração do serviço é feita por um Admin Console com base na
Web.
O "Google Message Discovery" ou "Arquivamento e busca" é um serviço
hospedado que oferece um arquivo de mensagens de e-mail do cliente
que pode ser pesquisado. Esse arquivo pode oferecer até 10 anos de
retenção de mensagens de e-mail. O arquivo de mensagens é acessado
pelos Administradores por meio de uma interface de usuário com base
na Web. O Google Message Discovery também dispõe de todos os
recursos do Google Message Security.
O "Google Message Encryption" é um serviço adicional para o Google
Message Security ou Google Message Discovery, fornecido para a
criptografia de mensagens de e-mail. As mensagens de e-mail são
criptografadas com base em regras definidas pelo Cliente, conteúdos de
mensagens de e-mail ou palavras-chave definidas. A administração do
serviço de criptografia do e-mail é feita por um console de administração
com base na Web. Os destinatários da mensagem criptografada
acessam o e-mail criptografado por meio de uma interface de usuário
com base na Web.

Termos de Serviço do Google
Última modificação: 1 de março de 2012

Bem-vindo ao Google!
Agradecemos por usar nossos produtos e serviços (“Serviços”). Os Serviços serão fornecidos
pelo Google Inc. (“Google”), localizado em 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA
94043, Estados Unidos.
Ao usar nossos Serviços, você está concordando com estes termos. Leia-os com atenção.
Nossos Serviços são muito diversos, portanto, às vezes, podem aplicar-se termos adicionais ou
exigências de produtos (inclusive exigências de idade). Os termos adicionais estarão
disponíveis com os Serviços relevantes e esses termos adicionais se tornarão parte de nosso
contrato com você, caso você use esses Serviços.

Como usar nossos Serviços
É preciso que você siga as políticas disponibilizadas a você dentro dos Serviços.
Não faça uso indevido de nossos Serviços. Por exemplo, não interfira com nossos Serviços
nem tente acessá-los por um método diferente da interface e das instruções que fornecemos.
Você pode usar nossos serviços somente conforme permitido por lei, inclusive leis e
regulamentos de controle de exportação e reexportação. Podemos suspender ou deixar de
fornecer nossos Serviços se você descumprir nossos termos ou políticas ou se estivermos
investigando casos de suspeita de má conduta.
O uso de nossos Serviços não lhe confere a propriedade sobre direitos de propriedade
intelectual sobre os nossos Serviços ou sobre o conteúdo que você acessar. Você não pode
usar conteúdos de nossos Serviços a menos que obtenha permissão do proprietário de tais
conteúdos ou que o faça por algum meio permitido por lei. Estes termos não conferem a você o
direito de usar quaisquer marcas ou logotipos utilizados em nossos Serviços. Não remova,
oculte ou altere quaisquer avisos legais exibidos em ou junto a nossos Serviços.
Nossos Serviços exibem alguns conteúdos que não são do Google. Esses conteúdos são de
exclusiva responsabilidade da entidade que os disponibiliza. Podemos revisar conteúdo para
determinar se é ilegal ou se infringe nossas políticas, e podemos remover ou nos recusar a
exibir conteúdos que razoavelmente acreditamos violar nossas políticas ou a lei. Mas isso não
significa, necessariamente, que revisaremos conteúdos, portanto por favor, não presuma que o
faremos.
Em relação com seu uso dos Serviços, podemos enviar-lhe anúncios de serviços, mensagens
administrativas e outras informações. Você pode desativar algumas dessas comunicações.

Sua Conta do Google
Talvez você precise criar uma Conta do Google para utilizar alguns dos nossos Serviços. Você
poderá criar sua própria Conta do Google ou sua Conta do Google poderá ser atribuída a você
por um administrador, como seu empregador ou instituição de ensino. Se você estiver usando

uma Conta do Google atribuída a você por um administrador, termos diferentes ou adicionais
podem aplicar-se e seu administrador poderá ser capaz de acessar ou desativar sua conta.
Caso tenha conhecimento de qualquer uso não autorizado de sua senha ou conta, siga estas
instruções.

Proteção à Privacidade e aos Direitos Autorais
As Políticas de Privacidade do Google explicam o modo como tratamos seus dados pessoais e
protegemos sua privacidade quando você usa nossos Serviços. Ao utilizar nossos Serviços,
você concorda que o Google poderá usar esses dados de acordo com nossas políticas de
privacidade.
Nós respondemos às notificações de alegação de violação de direitos autorais e encerramos
contas de infratores reincidentes de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei de
Direitos Autorais Digital do Milênio dos Estados Unidos (U.S. Digital Millennium Copyright Act).
Fornecemos informações para ajudar os detentores de direitos autorais a gerenciarem sua
propriedade intelectual on-line. Caso você entenda que alguém está violando seus direitos
autorais e quiser nos notificar, você pode encontrar informações sobre o envio de notificações
e sobre a política do Google para respondê-las em nossa Central de Ajuda.

Seu Conteúdo em nossos Serviços
Alguns de nossos Serviços permitem que você envie conteúdo. Você mantém a propriedade de
quaisquer direitos de propriedade intelectual que você detenha sobre aquele conteúdo. Em
resumo, aquilo que pertence a você, permanece com você.
Quando você faz upload ou de algum modo envia conteúdo a nossos Serviços, você concede
ao Google (e àqueles com quem trabalhamos) uma licença mundial para usar, hospedar,
armazenar, reproduzir, modificar, criar obras derivadas (como aquelas resultantes de
traduções, adaptações ou outras alterações que fazemos para que seu conteúdo funcione
melhor com nossos Serviços), comunicar, publicar, executar e exibir publicamente e distribuir
tal conteúdo. Os direitos que você concede nesta licença são para os fins restritos de
operação, promoção e melhoria de nossos Serviços e de desenvolver novos Serviços. Essa
licença perdura mesmo que você deixe de usar nossos Serviços (por exemplo, uma listagem
de empresa que você adicionou ao Google Maps). Alguns Serviços podem oferecer-lhe modos
de acessar e remover conteúdos que foram fornecidos para aquele Serviço. Além disso, em
alguns de nossos Serviços, existem termos ou configurações que restringem o escopo de
nosso uso do conteúdo enviado nesses Serviços. Certifique-se de que você tem os direitos
necessários para nos conceder a licença de qualquer conteúdo que você enviar a nossos
Serviços.
Você pode encontrar mais informações sobre como o Google usa e armazena conteúdo na
política de privacidade ou termos adicionais de Serviços específicos. Se você enviar
comentários ou sugestões sobre nossos Serviços, podemos usar seus comentários ou
sugestões sem obrigação para você.

Sobre Software em nossos Serviços

Quando um Serviço exige ou inclui software disponível para download, tal software poderá
atualizar-se automaticamente em seu dispositivo se uma nova versão ou recurso estiver
disponível. Alguns Serviços podem permitir que você ajuste suas configurações de
atualizações automáticas.
O Google concede a você uma licença pessoal, mundial, não exclusiva, intransferível e isenta
de royalties para o uso do software fornecido pelo Google como parte dos Serviços. Essa
licença tem como único objetivo permitir que você use e aproveite o benefício dos Serviços, tal
como fornecidos pelo Google, da forma permitida por estes termos. Você não poderá copiar,
modificar, distribuir, vender ou alugar qualquer parte de nossos Serviços ou o software incluso,
nem poderá fazer engenharia reversa ou tentar extrair o código fonte desse software, exceto
nos casos em que a legislação proibir tais restrições, ou quando você tiver nossa permissão
por escrito.
Software de código aberto é importante para nós. Alguns dos softwares usados em nossos
Serviços podem ser oferecidos sob uma licença de código aberto que colocaremos a sua
disposição. Pode haver disposições na licença de código aberto que substituam
expressamente alguns desses termos.

Como modificar e cancelar nossos Serviços
Estamos constantemente alterando e melhorando nossos Serviços. Podemos incluir ou
remover funcionalidades ou recursos e podemos também suspender ou encerrar um Serviço
por completo.
Você pode deixar de usar nossos Serviços a qualquer momento, embora fiquemos chateados
ao ver você ir embora. O Google também poderá deixar de prestar os Serviços a você ou,
incluir ou criar novos limites a nossos Serviços a qualquer momento.
Acreditamos que você seja o proprietário dos seus dados e que é importante preservar seu
acesso a esses dados. Se descontinuarmos um Serviço, quando razoavelmente possível, você
será informado com antecedência razoável e terá a chance de retirar as suas informações
daquele Serviço.

Nossas Garantias e Isenções de Responsabilidade
Fornecemos nossos Serviços usando um nível comercialmente razoável de capacidade e
cuidado e esperamos que você aproveite seu uso deles. Mas existem algumas coisas que não
prometemos sobre nossos Serviços.
EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE PREVISTO NESTES TERMOS OU EM TERMOS
ADICIONAIS, NEM O GOOGLE, NEM SEUS FORNECEDORES OU DISTRIBUIDORES
OFERECEM QUAISQUER GARANTIAS SOBRE OS SERVIÇOS. POR EXEMPLO, NÃO NOS
RESPONSABILIZAMOS PELOS CONTEÚDOS NOS SERVIÇOS, POR FUNCIONALIDADES
ESPECÍFICAS DO SERVIÇO, OU PELA CONFIABILIDADE, DISPONIBILIDADE OU
CAPACIDADE DE ATENDER SUAS NECESSIDADES. FORNECEMOS OS SERVIÇOS “NA
FORMA EM QUE ESTÃO”.

CERTAS JURISDIÇÕES PREVÊEM DETERMINADAS GARANTIAS, COMO A GARANTIA DE
COMERCIABILIDADE IMPLÍCITA, ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE ESPECÍFICA E NÃO
VIOLAÇÃO. NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, EXCLUÍMOS TODAS AS GARANTIAS.

Responsabilidade pelos nossos Serviços
QUANDO PERMITIDO POR LEI, O GOOGLE E OS FORNECEDORES OU DISTRIBUIDORES
DO GOOGLE NÃO SERÃO RESPONSÁVEIS POR PERDA DE LUCROS, PERDA DE
RECEITA, PERDA DE DADOS, PERDAS FINANCEIRAS OU DANOS INDIRETOS,
ESPECIAIS, CONSEQUENCIAIS, EXEMPLARES OU PUNITIVOS.
NA MEDIDA PERMITIDA POR LEI, A RESPONSABILIDADE TOTAL DO GOOGLE E DE
SEUS FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES, PARA QUALQUER RECLAMAÇÃO SOB
ESTES TERMOS, INCLUINDO QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, LIMITA-SE AO
VALOR QUE VOCÊ PAGOU AO GOOGLE PARA USAR OS SERVIÇOS (OU, A NOSSO
CRITÉRIO, PARA FORNECER A VOCÊ OS SERVIÇOS NOVAMENTE).
EM TODOS OS CASOS, O GOOGLE E SEUS FORNECEDORES E DISTRIBUIDORES NÃO
SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUALQUER PERDA OU DANO QUE NÃO SEJA
RAZOAVELMENTE PREVISÍVEL.

Usos comerciais de nossos Serviços
Se você estiver usando nossos Serviços em nome de uma empresa, tal empresa aceita estes
termos. Ela isentará de responsabilidade e indenizará o Google e suas afiliadas, executivos,
agentes e trabalhadores de qualquer reivindicação, processo ou ação judicial proveniente de
ou relacionado ao uso dos Serviços ou à violação destes termos, incluindo qualquer
responsabilidade ou despesa resultante de reivindicações, perdas, danos, processos,
julgamentos, custos de litígio e honorários advocatícios.

Sobre estes Termos
Podemos modificar estes termos ou quaisquer termos adicionais que sejam aplicáveis a um
Serviço para, por exemplo, refletir alterações da lei ou mudanças em nossos Serviços. Você
deve consultar os termos regularmente. Postaremos avisos sobre modificações nesses termos
nesta página. Publicaremos um aviso de alteração sobre os termos adicionais dentro do
Serviço aplicável. As alterações não serão aplicadas retroativamente e entrarão em vigor pelo
menos quatorze dias após sua publicação. Entretanto, alterações a respeito de novas
funcionalidades de um Serviço ou alterações feitas por razões legais entrarão em vigor
imediatamente. Se você não concordar com os termos alterados de um Serviço, deve
descontinuar o uso desse Serviço.
Em caso de conflito entre estes termos e os termos adicionais, os termos adicionais
prevalecerão com relação a esse conflito.
Estes termos regem a relação entre o Google e você. Eles não criam quaisquer direitos para
terceiros.

Caso você não cumpra estes termos e nós não tomemos providências imediatas, isso não
significa que estamos renunciando a quaisquer direitos que possamos ter (como tomar
providências futuras).
Caso uma condição específica destes termos não seja executável, isso não prejudicará
quaisquer outros termos.
As leis da Califórnia, EUA, excluindo as normas da Califórnia sobre conflitos de leis, serão
aplicáveis a quaisquer disputas decorrentes de ou relacionadas com estes termos ou Serviços.
Todas as reclamações decorrentes de ou relacionadas com estes termos ou Serviços serão
litigadas exclusivamente em tribunais estaduais ou federais da Comarca de Santa Clara,
Califórnia, EUA, e você e o Google autorizam a jurisdição pessoal nesses tribunais.
Para obter informações sobre como entrar em contato com o Google, por favor visite
nossa página de contato.

Política de Privacidade
Última modificação: 24 de junho de 2013 (visualizar versões arquivadas)
Existem muitas maneiras diferentes pelas quais você pode usar nossos serviços – pesquisar e
compartilhar informações, comunicar-se com outras pessoas ou criar novo conteúdo. Quando
você compartilha informações conosco, por exemplo, criando uma Conta do Google, podemos
tornar esses serviços ainda melhores – mostrar-lhe resultados de pesquisa e anúncios mais
relevantes, ajudá-lo a se conectar com pessoas ou tornar o compartilhamento com outras
pessoas mais rápido e fácil. Quando você usa nossos serviços, queremos ser claros quanto ao
modo como estamos usando suas informações e ao modo como você pode proteger sua
privacidade.
Nossa Política de Privacidade explica:


Quais informações coletamos e por que as coletamos.




Como usamos essas informações.
As opções que oferecemos, incluindo o modo de acessar e atualizar informações.

Tentamos manter tudo o mais simples possível, mas se você não estiver familiarizado com
termos como cookies, endereços de IP, pixel tags e navegadores então leia sobre
esses termos-chave primeiro. Sua privacidade é importante para o Google, portanto, sendo
você um usuário novo ou antigo do Google, por favor reserve um tempo para conhecer nossas
práticas. E, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco.

Informações que coletamos
Coletamos informações para fornecer serviços melhores a todos nossos usuários – desde
descobrir coisas básicas, como o idioma que você fala, até coisas mais complexas, como os
anúncios que você achará mais úteis ou as pessoas on-line que são mais importantes para
você.
Coletamos informações de duas maneiras:



Informações fornecidas por você. Por exemplo, muitos de nossos serviços exigem
que você se inscreva em uma Conta do Google. Quando você abre essa conta,
pedimos informações pessoais, como seu nome, endereço de e-mail, número de
telefone ou cartão de crédito. Se você quiser aproveitar ao máximo os recursos de
compartilhamento que oferecemos, podemos também pedir-lhe para criar um Perfil do
Google publicamente visível, que pode incluir nome e foto.



Informações que pedimos a partir do uso que você faz de nossos
serviços. Podemos coletar informações sobre os serviços que você usa e como os usa,
como quando você visita um website que utiliza nossos serviços de publicidade ou
quando você vê e interage com nossos anúncios e conteúdo. Essas informações
incluem:
o

Informações do dispositivo
Podemos coletar informações específicas do dispositivo (como seu modelo de
hardware, versão do sistema operacional,identificadores exclusivos de produtos e
informações de rede móvel, inclusive número de telefone). O Google pode
associar seus identificadores de dispositivo ou número de telefone com sua Conta
do Google.

o

Informações de registro
Quando você usa nossos serviços ou visualiza conteúdo fornecido pelo Google,
podemos coletar e armazenar automaticamente determinadas informações
em registros do servidor. Isso pode incluir:


detalhes de como você usou nosso serviço, como suas consultas de
pesquisa.



informações de registro de telefonia, como o número de seu telefone,
número de quem chama, números de encaminhamentos, horário e data de
chamadas, duração das chamadas, informações de identificador de SMS e
tipos de chamadas.



Endereço de protocolo de Internet



informações de evento de dispositivo como problemas, atividade de
sistema, configurações de hardware, tipo de navegador, idioma do
navegador, data e horário de sua solicitação e URL de referência.



cookies que podem identificar exclusivamente seu navegador ou sua
Conta do Google.

o

Informações do local
Quando você usa um serviço do Google capaz de identificar a sua localização,
podemos coletar e processar informações sobre sua localização real, como sinais
de GPS enviados por um dispositivo móvel. Além disso, podemos usar várias
tecnologias para determinar o local, como dados de sensor de seu dispositivo que
podem, por exemplo, fornecer informações sobre pontos próximos de acesso WiFi e torres de celular.

o

Números de aplicativo exclusivos

Determinados serviços incluem um número de aplicativo exclusivo. Este número e
as informações sobre sua instalação (por exemplo, o tipo de sistema operacional
e o número da versão do aplicativo) devem ser enviados ao Google quando você
instalar ou desinstalar esse serviço ou quando esse serviço entrar em contato
periodicamente com nosso servidores, como para atualizações automáticas.
o

Armazenamento local
Podemos coletar e armazenar informações (inclusive informações pessoais)
localmente em seu dispositivo usando mecanismos como armazenamento no
navegador da web (inclusive HTML 5) e caches de dados de aplicativo.

o

Cookies e identificadores anônimos
Usamos várias tecnologias para coletar e armazenar informações quando você
visita um serviço do Google e isso pode incluir o envio de um ou
mais cookies ou identificadores anônimos para seu dispositivo. Também usamos
cookies e identificadores anônimos quando você interage com serviços que
oferecemos a nossos parceiros, como serviços de publicidade ou recursos do
Google que podem aparecer em outros sites.

Como usamos as informações que coletamos
Usamos as informações que coletamos em todos nossos serviços para fornecer, manter,
proteger e melhorar esses serviços, desenvolver novos e proteger o Google e nossos usuários.
Também usamos essas informações para oferecer a você um conteúdo específico – como
fornecer para você resultados mais relevantes de pesquisa e anúncios.
Podemos usar o nome que você fornece em seu Perfil do Google em todos os serviços que
oferecemos que exigem uma Conta do Google. Além disso, podemos substituir seus nomes
antigos associados com sua Conta do Google de modo que você esteja representado de
maneira consistente em todos nossos serviços. Se outros usuários já tiverem seu e-mail ou
outras informações que identifiquem você, nós podemos mostrar-lhes suas informações do
Perfil do Google publicamente visíveis, como seu nome e sua foto.
Ao entre em contado com o Google, podemos manter um registro de sua comunicação para
ajudar a resolver qualquer problema que você possa ter. Podemos usar seu endereço de email para informá-lo sobre nossos serviços, como aviso sobre as próximas mudanças ou
melhorias.
Usamos as informações coletadas de cookies e de outras tecnologias, como etiquetas de pixel,
para melhorar a experiência de usuário e a qualidade geral de nossos serviços. Por exemplo,
salvando suas preferências de idioma, nossos serviços aparecerão no idioma que você preferir.
Ao exibirmos anúncios personalizados, não associaremos cookies de navegador ou
identificadores anônimos a determinadas categorias, como aquelas baseadas em raça, religião,
orientação sexual ou saúde.
Podemos combinar informações pessoais de um serviço com informações, inclusive
informações pessoais, de outros serviços do Google para facilitar o compartilhamento de
informações com pessoas que você conhece, por exemplo. Não combinaremos informações do

cookie “Double Click” com informações de identificação pessoal, exceto se tivermos sua
autorização (“opt-in”) para tanto.
Solicitaremos sua autorização antes de usar informações para outros fins que não os definidos
nesta Política de Privacidade.
O Google processa informações pessoais em nossos servidores de muitos países do mundo.
Podemos processar suas informações pessoais em um servidor localizado fora do país em que
você vive.

Transparência e escolha
As pessoas têm diferentes preocupações sobre privacidade. Nosso objetivo é a clareza quanto
às informações que coletamos, de modo que você possa fazer escolhas importantes sobre
como elas são usadas. Por exemplo, você pode:


Rever e controlar determinados tipos de informações ligados a sua Conta do Google por
meio do Google Dashboard.



O usuário pode visualizar e editar suas preferências de anúncios, como as categorias de
seu interesse, por meio das Configurações de anúncios. O usuário também pode
desativar determinados serviços de anúncios da Google aqui.



Use nosso editor para ver e ajustar a forma como seu Perfil do Google é mostrado a
indivíduos em particular.




Controle com quem você compartilha informações.
Obtenha informações de muitos de nossos serviços.

Você também pode configurar seu navegador para bloquear todos os cookies, inclusive
cookies associados com nossos serviços, ou para indicar quando um cookie estiver sendo
configurado por nós. Entretanto, é importante lembrar que muitos de nossos serviços podem
não funcionar de maneira adequada se seus cookies estiverem desativados. Por exemplo,
pode ser que não nos lembremos de suas preferências de idioma.

Informações que você compartilha
Muitos de nossos serviços permitem que você compartilhe informações com outras pessoas.
Lembre-se de que quando você compartilha informações publicamente, elas podem ser
indexadas por mecanismos de pesquisa, inclusive o Google. Nossos serviços oferecem a você
várias opções de compartilhamento e remoção de seu conteúdo.

Acesso e atualização de suas informações pessoais
Sempre que você usa nossos serviços, nosso objetivo é oferecer-lhe acesso a suas
informações pessoais. Se essas informações estiverem erradas, nos empenhamos em lhe
oferecer maneiras rápidas de atualizá-las ou excluí-las – exceto quando temos de mantê-las
para fins comerciais legítimos ou jurídicos. Ao atualizar suas informações pessoais, podemos
solicitar que você confirme sua identidade antes de atendermos sua solicitação.
Podemos recusar as solicitações que sejam repetitivas, que requeiram esforço técnico
desproporcional (por exemplo, desenvolvimento de um novo sistema ou mudança fundamental

de uma prática existente), coloquem em risco a privacidade de outros ou que sejam
extremamente impraticáveis (por exemplo, solicitações referentes a informações localizadas
em fitas de backup).
Nos casos em que pudermos fornecer acesso e correção de informações, faremos isso
gratuitamente, exceto quando isso exigir esforço desproporcional. Nosso objetivo é manter
nossos serviços de modo a proteger informações de destruição acidental ou maliciosa. Assim,
depois de excluir informações de nossos serviços, não podemos excluir imediatamente cópias
residuais de nossos servidores ativos e pode não ser possível remover informações de nossos
sistemas de backup.

Informações que compartilhamos
Não compartilhamos informações pessoais com empresas, organizações e indivíduos externos
ao Google, salvo em uma das seguintes circunstâncias:


Com sua autorização
Compartilharemos informações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos
externos ao Google quando tivermos sua autorização para isso. Solicitamos autorização
(“opt-in”) para compartilhamento de quaisquer informações sensíveis de caráter pessoal.



Com administradores de domínios
Se sua Conta do Google for administrada por um administrador de domínio (por
exemplo, para usuários do Google Apps), então seu administrador de domínio e
revendedores que fornecem suporte de usuário a sua organização terão acesso às
informações de sua Conta do Google (inclusive dados de e-mail e outros dados). Seu
administrador de domínio pode ser capaz de:
o

visualizar estatísticas de sua conta, como estatísticas relacionadas a aplicativos
que você instala.

o

alterar a senha de sua conta.

o

suspender ou encerrar o acesso a sua conta.

o

acessar ou reter informações armazenadas como parte de sua conta.

o

receber informações de sua conta para satisfazer qualquer legislação, regulação,
processo legal ou solicitação governamental aplicável.

o

restringir sua capacidade de excluir ou editar informações ou configurações de
privacidade.

Por favor, consulte a política de privacidade de seu administrador para mais
informações.


Para processamento externo
Fornecemos informações pessoais a nossas afiliadas ou outras empresas ou pessoas
confiáveis para processá-las para nós, com base em nossas instruções e em
conformidade com nossa Política de Privacidade e quaisquer outras medidas de
segurança e de confidencialidade adequadas.



Por motivos legais

Compartilharemos informações pessoais com empresas, organizações ou indivíduos
externos ao Google se acreditarmos, de boa-fé, que o acesso, uso, conservação ou
divulgação das informações seja razoavelmente necessário para:
o

cumprir qualquer legislação, regulamentação, processo legal ou solicitação
governamental aplicável.

o

cumprir Termos de Serviço aplicáveis, inclusive investigação de possíveis
violações.

o

detectar, impedir ou abordar de alguma outra forma fraude, questões técnicas ou
de segurança.

o

proteger contra dano aos direitos, a propriedade ou a segurança do Google,
nossos usuários ou o público, conforme solicitado ou permitido por lei.

Podemos compartilhar informações de identificação não pessoais agregadas publicamente e
com nossos parceiros – como sites de editores, anunciantes ou sites relacionados. Por
exemplo, podemos compartilhar informações publicamente para mostrar tendências sobre o
uso geral de nossos serviços.
Se o Google estiver envolvido em uma fusão, aquisição ou venda de ativos, continuaremos a
garantir a confidencialidade de qualquer informação pessoal e avisaremos os usuários afetados
antes que as informações pessoais sejam transferidas ou sejam submetidas a uma política de
privacidade diferente.

Segurança das informações
Trabalhamos com afinco para proteger o Google e nossos usuários de acesso não autorizado
ou alteração, divulgação ou destruição não autorizada das informações que detemos.
Especificamente:


Criptografamos muitos de nossos serviços usando SSL.



Oferecemos a você uma verificação em duas etapas quando você acessa sua Conta do
Google e um Recurso de Navegação segurano Google Chrome.



Analisamos nossa coleta de informações, práticas de armazenamento e processamento,
inclusive medidas de segurança física, para proteção contra acesso não autorizado aos
sistemas.



Restringimos o acesso a informações pessoais por parte de empregados, contratados e
representantes do Google que necessitam saber essas informações para processá-las
para nós, e que estão sujeitos a rigorosas obrigações contratuais de confidencialidade,
podendo ser processados ou dispensados se deixarem de cumprir tais obrigações.

Aplicativo
Nossa Política de Privacidade se aplica a todos os serviços oferecidos pelo Google Inc. e suas
afiliadas, inclusive serviços oferecidos em outros locais (como nossos serviços de anúncio),
mas exclui serviços que têm políticas de privacidade separadas que não incorporam esta
Política de Privacidade.

Nossa Política de Privacidade não se aplica a serviços oferecidos por outras empresas ou
indivíduos, inclusive produtos ou sites que podem ser exibidos a você nos resultados de
pesquisa, sites que podem incluir serviços do Google, ou outros sites com links de nossos
serviços. Nossa Política de Privacidade não abrange as práticas de informação de outras
empresas e organizações que anunciam nossos serviços e que podem usar cookies, pixels
tags e outras tecnologias para oferecer anúncios relevantes.

Execução
Revisamos regularmente nosso cumprimento com a Política de Privacidade. Aderimos também
a várias estruturas auto-reguladoras. Quando recebemos reclamações formais por escrito,
entramos em contato com o autor da reclamação para acompanhamento. Trabalhamos com
autoridades reguladoras apropriadas, inclusive autoridades locais de proteção de dados para
resolver quaisquer reclamações referentes à transferência de dados pessoais que não
podemos resolver diretamente com nossos usuários.

Alterações
Nossa Política de Privacidade pode ser alterada de tempos em tempos. Nós não reduziremos
seus direitos nesta Política de Privacidade sem seu consentimento explícito. Publicaremos
quaisquer alterações da política de privacidade nesta página e, se as alterações forem
significativas, forneceremos um aviso com mais destaque(incluindo, para alguns serviços,
notificação por e-mail das alterações da política de privacidade). Também manteremos as
versões anteriores desta Política de Privacidade arquivadas para você visualizá-las.

Práticas específicas de produto
Os seguintes avisos explicam as práticas de privacidade específicas em relação a
determinados produtos e serviços do Google que você pode usar:


Google Chrome e Chrome OS



Google Livros




Carteira virtual do Google
Fiber

