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Dette vet Google om deg

H ver gang du bruker internett leg-
ger du igjen spor etter deg. Noen 
aktører vet mer om deg enn andre. 

Et godt eksempel på det er når 
du bruker Googles digitale personlige assis-
tent Google Now. Denne ser ut til å vite det 
aller meste om hva du foretar deg. Ikke bare 
hvor du jobber, men også når du pleier å dra 
på jobb. Den vet hvilke nettsider du leser, og 
hvilke interesser du har.

Det er ikke rart at det kan oppfattes som litt 
urovekkende at en amerikansk IT-gigant sitter 
på så mye informasjon om deg.

Ifølge deres egen personvernerklæring la-
grer de ikke bare hva du har søkt etter, men 
også hva slags enhet du bruker, serienummeret 
til enhetene, hvilken operatør du bruker, IP-
adresse og GPS-posisjon. Bruker du Gmail, vil 
Google også analysere e-postene dine.

Dette kommer i tillegg til den informasjonen 
du eventuelt aktivt har forsynt Google med ved 
å fylle ut Google+-profilen din. Det kan være 
kjønn og alder. Om du ikke har fylt ut dette, 
gjør Google et kvalifisert gjetning basert på 
aktiviteten din.

KONTOLOGG
Informasjonen bruker de til å skred-

dersy tjenestene sine for deg. Det betyr for 
eksempel at du får Google-treff som du opp-
lever som mer relevant når du søker på nettet.

Det viktigste for Google er åpenbart at 
denne informasjonen gjør det mulig for dem 
å servere deg reklame som oppleves relevant.

Uansett hva du syns om informasjonsinn-
samlingen kan det være greit å vite at det er 
mulig både å undersøke hva Google har la-
gret om deg, stoppe en del av innsamlingen og 
slette allerede innsamlet data.

Du finner disse valgene ved å gå til myac-
count.google.com. Under valget «Kontologg» 
kan du se og velge hvilke data Google samler 
inn om deg. 

SØK OG SURFEAKTIVITET
Dette undervalget er en logg over søke-

aktiviteten din. Du kan også se hvilke nettsider 
Google har registrert at du har besøkt. 

Søkeloggen viser alle Google-søkestrenger 
som er generert av din Google-bruker. Dermed 
vil også søk via andre apper, som Google Maps, 
også vises her.

Loggen viser dine søk ned til klokkeslett, og 

Og slik tar du kontroll 
over dataene.
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du kan gå flere år tilbake i tid for å undersøke 
hva du har søkt etter. 

Herfra kan du slette deler av eller hele log-
gen. For å stoppe innsamling av disse dataene 
deaktiverer du det under Kontologg.

POSISJONSLOGG
Om du bruker Google på en mobilte-

lefon, så har de sannsynligvis samlet inn po-
sisjonsdata. Det vil si at de har loggført alle 
steder du har beveget deg.

Spesielt om du bruker en Android-enhet 
er det stor sannsynlighet for at Google har en 
posisjonslogg over dine bevegelser. Du finner 
denne under Kontologg.

Du kan vise bevegelser i perioder fra en dag 
til en måned. Det er lett å få god oversikt over 
bevegelsene dine, og du kan spille av bevegel-
sene dine i kronologisk rekkefølge ved å trykke 
på play-ikonet på kartet.

Google lagrer ikke utelukkende posisjo-
nen din basert på GPS, men også nettverks-
plassering. Det kan gi noen merkelige utslag. 
For eksempel tror Google at vi var et par mi-
nutter i USA da vi var tilkoblet wi-fi under 
en flyreise.

Du kan slette hele posisjonsloggen din, eller 
for enkelte perioder. Du deaktiverer posisjons-
loggføring under Kontologg.

INFORMASJON FRA ENHETER
I Kontologg finner du en oversikt over hvilke 
enheter som har vært koblet til kontoen din, 
og hva slags informasjon som har blitt lastet 
opp til Google. 

Du kan stoppe denne loggføringen fra Kon-
tologg, og du kan slette loggen ved å åpne val-
get «Informasjon fra enhetene dine».

TALESØK
Har du brukt stemmegjenkjenning til å søke 
på nettet med Android-telefonen din? Da har 
Google lagret disse som lydklipp.

Du finner disse under valget «Talesøk og 
kommandoene dine». Her finner du lydklip-
pene og eventuelle transkripsjoner, dersom 
Google har forstått hva du har sagt.

Vi ble overrasket over å finne en rekke klipp 
uten transkripsjoner. Disse viser seg trolig å 
være opptak vi har gjort ved å aktivere tale-
kommando uforvarende. 

Du kan slette dem eller deaktivere loggfø-
ringen i Kontologg.

ANNONSER
Nederst på Kontologg-siden finner du 

annonseinnstillingene dine. Her finner du 
Googles  profil for deg. Kjønn, alder, inter esser 
og språk brukes til å avgjøre hvilke Google- 
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annonser som vises på Googles tjenester 
og andre nettsteder som bruker Google 
Ads.

Om du har fylt ut en Google+-profil, vil 
kjønn og alder være basert på informa-
sjonen du har oppgitt. I motsatt fall har 
Google gjettet kjønn og alder basert på 
aktiviteten din.

Fra denne siden kan du velge bort vis-
ning av annonser basert på interessene 
dine. Du kan velge vekk for Google-tje-
nestene og Google Ads på andre nettsider. 

Selv om du velger bort disse, betyr det 
ikke at du ikke vil se annonser lenger. Du 
vil fortsatt bli vist annonser på bakgrunn 
av kjønn og alder.

SIKRE PASSORDET DITT
Om noe viser all informasjonen Google 
har lagret om deg hvor viktig det er å sikre 
kontoen din med et sikkert passord, og 
gjerne totrinnsinnlogging med engangs-
koder på SMS.

Hvis uvedkommende får tilgang til kon-
toen din, vil de tross alt sitte på en hel del 
personlige detaljer om deg. •
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