
 

Avís de G Suite per Centres Educatius per a pares i tutors 
 

 

En aquest avís es descriu la informació personal que proporcionem a Google per aquests comptes i com 
Google recull, utilitza i revela informació personal dels alumnes pel que fa a aquests comptes. 

Amb els seus comptes de G Suite per a Centres Educatius, els alumnes poden accedir als següents "serveis 
principals" que ofereix Google i utilitzar-los (es descriuen en https://gsuite.google.com/terms/user_fea- 
tures.html): 

 Gmail 
 Calendari 
 Classroom 
 Contactes 
 Drive 

 Documents 
 Formularis 
 Grups 
 Keep 
 Fulls de càlcul 

 Llocs web 
 Presentacions 
 Talk / Hangouts 
 Vault 

Google proporciona informació sobre les dades que recull, així com la forma en que utilitza i divulga 
aquestes dades dels comptes de G Suite per a Centres Educatius en el seu Avís de Privacitat de G Suite 
per a Centres Educatius, que podràs llegir en línia en: 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. 

Tot i que et recomanem que llegeixis tota la informació que aquí es facilita, incloem a continuació les 
respostes a algunes preguntes freqüents: 

 
Quina informació personal recull Google? 

En crear un compte d'alumne, el centre educatiu pot proporcionar a Google determinada informació 
personal sobre l'alumne (el nom, l'adreça de correu electrònic i la contrasenya). Google també pot 
demanar informació personal directament dels alumnes, com el número de telèfon per recuperar el 
compte o una foto de perfil que s'afegeixi al compte de G Suite per al Centre Educatiu. 

Quan un alumne faci servir els serveis de Google, també demanarà la informació basada en l'ús d'aquests 
serveis. Algunes de les seves responsabilitats són: 

 Informació del dispositiu com, per exemple, el model de maquinari, la versió del sistema operatiu, 
els identificadors exclusius del dispositiu i la informació de la xarxa mòbil, inclòs el número de 
telèfon 

 Informació del registre, inclosos els detalls de com ha utilitzat l'usuari els serveis de Google, les 
dades dels esdeveniments del dispositiu i la direcció del protocol d'Internet de l'usuari (IP) 

 Informació de la ubicació, segons determinin diferents tecnologies (p. ex., l'adreça IP, el GPS i 
altres sensors) 

 Números exclusius de l'aplicació (com el nombre de la versió de l'aplicació) 
 galetes o tecnologies similars que s'utilitzen per a demanar i emmagatzemar informació sobre un 

navegador o un dispositiu (p. ex., l'idioma preferit i altres ajustos) 
 

Com utilitza Google aquesta informació? 

En els serveis principals de G Suite per a Centres Educatius, Google utilitza la informació personal per 
proporcionar, mantenir i protegir els serveis. Google no inclou anuncis en els serveis principals ni utilitza 
informació personal obtinguda d'aquests serveis amb finalitats publicitàries. 

 
Utilitza Google la informació personal dels alumnes per als usuaris de centres educatius d'ensenya- 
ment primari i secundària per tal d'orientar la publicitat? 

No, quan els usuaris de G Suite per a Centres Educatius siguin alumnes de centres d'ensenyament primari 
o secundari, Google no utilitzarà cap informació personal (ni cap informació associada a un compte de G 
Suite per a Centres Educatius) per tal d'orientar els anuncis, ja sigui en els serveis principals o en altres 
serveis addicionals als que s'accedeixi a l'utilitzar un compte de G Suite per a Centres Educatius. 

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


Divulgarà Google la informació personal del meu fill o filla? 

Google no compartirà informació personal amb empreses, organitzacions i particulars fora de Google 
llevat que es doni una de les circumstàncies següents: 

 Amb el consentiment del pare, mare o tutor. Google compartirà informació personal amb em- 
preses, organitzacions o particulars no relacionats amb Google quan disposi del consentiment 
dels pares (per als usuaris l'edat dels quals requereixi el consentiment), que es podrà obtenir a 
través dels centres educatius de G Suite per a Centres Educatius. 

 Amb el centre educatiu: en tractar-se de comptes gestionades pels centres, els comptes de G 
Suite per a Centres Educatius proporcionen als administradors accés a la informació 
emmagatzemada en elles. 

 Per al processament extern: Google pot proporcionar informació personal als afiliats o a altres 
persones o empreses de confiança perquè la processin en nom de Google, seguint les nostres 
instruccions de Google i de conformitat amb l'Avís de Privacitat de G Suite per a Centres Educatius 
i altres mesures de seguretat i confidencialitat adequades. 

 Per motius legals: Google compartirà la informació personal amb empreses, organitzacions o 
persones alienes a Google si creu de bona fe que accedir, utilitzar, preservar o divulgar 
informació és raonablement necessari per: 

o Complir qualsevol requisit que preveu la legislació o normativa aplicable o atendre 
quasevol requeriment d'un òrgan administratiu o judicial. 

o Complir el que preveuen les condicions de servei vigents, inclosa la investigació de 
possibles infraccions. 

o Detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica o de seguretat, o fer-los front d'una 
altra manera. 

o Protegir els drets, els béns o la seguretat de Google, dels nostres usuaris o del públic en 
general en la mesura exigida o permesa per la legislació vigent. 

Google també comparteix informació no personal (com les tendències sobre l'ús dels seus serveis) de 
forma pública i amb els nostres partners. 

 
Quines opcions tinc com a pare, mare o tutor? 

En primer lloc, pots donar el teu consentiment perquè Google recapti i utilitzi informació del teu fill. Si no 
dones el teu consentiment, no crearem un compte de G Suite per a Centres Educatius per al teu fill, i 
Google no demanarà ni utilitzarà informació d'aquest, tal com es descriu en aquest avís. 
Si dones el teu consentiment perquè el teu fill utilitzi G Suite per a Centres Educatius, pots posar-te en 
contacte amb la comissió TAC de l'Escola Mas Clariana per accedir o sol·licitar l'eliminació del compte de 
G Suite per a Centres Educatius del teu fill. Si no vols que se segueixi recollint informació del teu fill, pots 
sol·licitar que utilitzem els controls de servei disponibles per limitar l'accés del teu fill a les funcions o 
serveis, o bé eliminar completament el compte del teu fill. Tant tu com el teu fill podeu visitar 
https://myaccount.goo- gle.com mentre esteu connectats al compte de G Suite per a Centres Educatius 
per veure i gestionar la informació personal i la configuració del compte. 

 
Què passa si tens més preguntes o t'agradaria llegir més? 

Si tens alguna pregunta sobre com utilitzem els comptes de G Suite per a Centres Educatius de Google o 
les opcions amb què comptes, posa't en contacte amb la comissió TAC de l'Escola Mas Clariana. Per 
obtenir més informació sobre com Google recull, utilitza i revela informació personal per proporcionar-
nos ser- veis, consulta el Centre de Privadesa de G Suite per a Centres Educatius (en https://www.goo- 
gle.com/edu/trust/), el Avís de Privacitat de G Suite per a Centres Educatius (en https://gsuite.goo- 
gle.com/terms/education_privacy.html), i la Política de privacitat de Google (en https://www.goo- 
gle.com/intl/en/policies/privacy/). 
Els serveis principals de G Suite per a Centres Educatius se'ns proporcionen de conformitat amb el Acord 
de G Suite per a Centres Educatius (en https://www.google.com/apps/intl/es/terms/educa- 
tion_terms.html) 
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