
Regulamin 
korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: 

1) zasady przyznania konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, 
2) zasady korzystania z konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów, 
3) zakres i uprawnienia administratora, dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, 
4) postanowienia końcowe. 

2. Usługa G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w 
ramach którego Google oferuje hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza, czatu, dysku i innych 
działających w oparciu o tzw. chmurę.  

3. Użytkowanie przez uczniów konta w oparciu o rozwiązania  G Suite dla Szkół i Uczelni wiąże się 
z akceptacją Warunków korzystania z usługi Google oraz Polityki prywatności Google. 

4. Usługi podstawowe G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone w ramach umowy na korzystanie 
z G Suite dla Szkół i oraz zgodnie ze zmianami w zasadach przetwarzania danych (spełnienia 
wymagań zgodności i bezpieczeństwa Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 
obowiązującego w Unii Europejskiej). 

§ 2 
Zasady przyznania uczniowi konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

 
1. Każdy uczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym może otrzymać 

dostęp do konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni, które tworzone jest w domenie 

brzegdolny.edu.pl na czas edukacji w szkole z zastrzeżeniem w § 5 ust. 1 pkt 2. 

2. Utworzenie konta jest niezbędne do realizacji wymagań z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego z informatyki oraz innych zadań wynikających z potrzeb. 

3. Utworzenie oraz użytkowanie konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni przez ucznia wiąże się z: 

1) wyrażeniem zgody jego rodziców (prawnych opiekunów) na założenie i używanie konta 

w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni - załącznik nr 1, 

2) akceptacją przez ucznia postanowień niniejszego regulaminu. 

4. Nazwa użytkownika konta w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni tworzona jest zgodnie 

z następującym wzorcem: imię.nazwisko(bez polskich znaków)@brzegdolny.edu.pl . 

5. W przypadku powtórzenia się nazwy użytkownika, na jej końcu stawiana jest kolejna liczba 

naturalna.  

6. Osoby zarządzające kontami uczniów w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni wyznacza dyrektor 

szkoły. 

7. Osoba zarządzająca kontami przekazuje uczniom szczegóły dotyczące pierwszego logowania oraz 

hasła startowe. 

§ 3 
Zasady korzystania z usługi G Suite dla Szkół i Uczelni przez uczniów 

 
1. Konto w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni może być wykorzystywane przez ucznia między innymi 

w celu:  

1) realizacji wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego z informatyki takich jak: 

a) komunikacja za pomocą poczty elektronicznej, 

b) realizacja projektów (klasowych, szkolnych lub międzyszkolnych) z różnych 

dziedzin życia. 

2) zakładania kont i logowania na portalach edukacyjnych,  



3) korzystania z usług elektronicznych służących pogłębianiu wiedzy i umiejętności w 

zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

4) komunikacji z innymi uczniami i nauczycielami szkoły. 

2. Uczeń zobowiązuje się do wykorzystywania konta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami 

netykiety, a w szczególności do: 

1) działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników (takich jak prawo do 

ochrony prywatności i wizerunku), 

2) nierozsyłania z konta niechcianej przez innych użytkowników korespondencji (spamu), 

3) nieużywania konta usługi do nielegalnego udostępniania plików, 

4) nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta. 

3. Dostęp do konta możliwy jest za pomocą: 

1) przeglądarki internetowej na stronie http://mail.brzegdolny.edu.pl lub 

https://www.google.pl, 

2) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej. 

4. Przy pierwszym logowaniu do konta uczeń zobowiązany jest do zmiany hasła startowego. 

5. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu oraz danych osobowych hasło musi być tajne, to znaczy 

znane wyłącznie użytkownikowi. W przypadku odtajnienia hasła należy je niezwłocznie zmienić na 

nowe w odpowiednich opcjach systemu. 

6. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać 

warunki: 

1) składać się z co najmniej 12 znaków, 

2) zawierać co najmniej 1 dużą literę, 

3) zawierać co najmniej 1 małą literę, 

4) zawierać co najmniej 1 cyfrę lub znak specjalny, np. %$#* itp. 

§  4 
Zakres i uprawnienia dyrektora dotyczące kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni 

 
1. Z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony interesu i bezpieczeństwa szkolny administrator 

kont zastrzega sobie prawo kontroli i wglądu we wszystkie działania związane z użytkowaniem 

przez uczniów kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni. 

2. Kontrola odbywa się z poszanowaniem prawa do prywatności i ochrony danych. 

3. Szkolny administrator kont ma prawo kontroli przestrzegania zasad korzystania z kont 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 5 
Postanowienia końcowe 

1. Szkoła zastrzega sobie prawo do: 

1) zmian  postanowień  niniejszego  Regulaminu, 

2) usuwania kont osób, którzy przestają być uczniami szkoły, po wcześniejszym mailowym 

poinformowaniu w terminie do 90 dniu od zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. 

3) zawieszenia kont  uczniów w przypadkach wykorzystania ich w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem lub sprzeczny z szeroko rozumianym interesem szkoły,  w szczególności może 

to dotyczyć: 

a) zachowań naruszających zasady wymienione w niniejszym Regulaminie, 

b) zachowań naruszających inne zasady i regulaminy użytkowania sieci komputerowych 

szkoły,  

c) naruszania ogólnie przyjętych zasady współistnienia użytkowników sieci Internet. 

2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 września 2020 roku. 



Informacje dla rodziców i opiekunów na temat G Suite dla 
Szkół i Uczelni 

Poniżej  opisano,  jakie  dane  osobowe  z  kont  uczniów  są  udostępniane  firmie  Google,  oraz  podano 
informacje  o  tym,  w  jaki  sposób  Google  gromadzi,  wykorzystuje  i  ujawnia  te  dane  w  związku  z 
używaniem kont.  

Za  pomocą  kont  G Suite  dla  Szkół  i  Uczelni  uczniowie  mogą  korzystać  z  następujących  „usług 
podstawowych” oferowanych przez Google (zostały one opisane na 
stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html):   

 Gmail (w tym Inbox by Gmail) 

 Kalendarz 
 Classroom 
 Kontakty 
 Dysk 
 Dokumenty  
 Formularze  
 Grupy dyskusyjne 
 Keep 
 Arkusze  
 Witryny 
 Prezentacje 
 Talk/Hangouts  
 Vault 

Ponadto  konta  G Suite  dla  Szkół  i  Uczelni  pozwalają  uczniom  korzystać  z  innych  usług 
Google. Dziecko  może mieć  dostęp do większości  „usług  dodatkowych” (o ile szkolny 
administrator włączy taką usługę), np.: 

 YouTube,  Blogger,  Mapy  Google,  Google  Earth,  Google  Play,  Google  Voice.  Listę  usług 
dodatkowych można znaleźć na stronie https://support.google.com/a/answer/181865.  

 W Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni opisaliśmy, jak 
Google zbiera informacje z kont G Suite dla Szkół i Uczelni oraz w jaki sposób ich używa i je 
ujawnia. Dokument ten jest dostępny na 
stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html.  Należy  zapoznać  się  z  całą 
jego treścią. Poniżej zamieściliśmy odpowiedzi na niektóre najczęstsze pytania: 

Jakie dane osobowe gromadzi Google? 

W ramach tworzenia konta ucznia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Brzegu Dolnym 
może  udostępniać  Google  niektóre  dane  osobowe  tego  ucznia,  na  przykład  jego  imię  i  nazwisko, 
adres e-mail i hasło. Firma Google może również gromadzić dane osobowe przekazywane 
bezpośrednio  przez  uczniów,  takie  jak  numery  telefonów  wymagane  w  celu  odzyskania  konta  lub 
zdjęcia profilowe dodawane do kont G Suite dla Szkół i Uczelni. 

Ponadto Google gromadzi informacje związane z używaniem usług Google przez uczniów. Obejmuje 
to m.in.: 

 informacje o urządzeniu, takie jak model, wersja systemu operacyjnego, unikatowy 
identyfikator oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu; 

 informacje  z  dziennika,  w  tym  szczegóły  używania  usług  Google,  informacje  o  zdarzeniach 
związanych z urządzeniem oraz adres IP użytkownika; 

 informacje  o  lokalizacji  gromadzone  różnymi  metodami,  w  tym  przy  użyciu  adresów IP, 
urządzeń GPS i innych czujników; 

 unikatowe dane aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji; 



 pliki cookie i dane podobnych technologii, które są używane do gromadzenia 
i przechowywania  informacji  o  przeglądarce  lub  urządzeniu,  takich  jak  preferowany  język 
i inne ustawienia. 

Jak Google wykorzystuje te informacje?  

Google używa  danych osobowych uczniów do udostępniania,  obsługi  i ochrony podstawowych 
usług G Suite  dla  Szkół  i  Uczelni.  Google  nie  wyświetla  reklam  w  obrębie  podstawowego  zestawu 
usług ani nie używa danych osobowych pochodzących z tych usług do celów reklamowych. 

Google  używa  informacji  ze  wszystkich  usług  dodatkowych  do  udostępniania,  obsługi,  ochrony 
i ulepszania tych usług oraz opracowywania nowych, a także do ochrony firmy Google i użytkowników 
jej usług. Google może również używać tych informacji do proponowania treści lepiej dostosowanych 
do potrzeb, np. dokładniejszych wyników wyszukiwania. Google może łączyć dane osobowe z jednej 
usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google. 

Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych do kierowania reklam? 

Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych (ani żadnych informacji 
związanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam. Dotyczy to zarówno usług 
podstawowych, jak i innych usług dodatkowych używanych na koncie G Suite dla Szkół i Uczelni. 

Czy  dziecko  może  udostępniać  informacje  innym  osobom  za  pomocą  konta 
G Suite dla Szkół i Uczelni? 

Możemy zezwalać uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty Google i Witryny, które 
zawierają funkcje umożliwiające udostępnianie informacji innym użytkownikom lub szerszemu gronu 
osób.  Informacje  udostępnione  publicznie  mogą  podlegać  indeksowaniu  przez  wyszukiwarki,  np. 
Google. 

Czy Google ujawnia dane osobowe dziecka? 

Google  nie  udostępnia  danych  osobowych  firmom,  organizacjom  ani  osobom  spoza  firmy  Google, 
jeśli nie zaistnieje co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

 Zgoda rodzica lub opiekuna. Google może udostępnić dane osobowe niepełnoletnich 
użytkowników firmom, organizacjom lub osobom spoza firmy Google za zgodą rodziców tych 
użytkowników, możliwą do uzyskania przez szkoły korzystające z G Suite dla Szkół i Uczelni. 

 Przy pomocy [nazwa szkoły/rejonu szkolnego]. Konta G Suite dla Szkół i Uczelni są 
zarządzane  przez  szkoły.  Administratorzy  w  tych  placówkach  mają  dostęp  do  informacji 
przechowywanych na tych kontach. 

 Udostępnianie  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  poza  Google. Dane  osobowe  możemy 
przekazywać podmiotom stowarzyszonym i innym zaufanym firmom lub osobom, które 
przetwarzają je na potrzeby Google zgodnie z naszymi instrukcjami i Informacjami na temat 
ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni oraz przy zastosowaniu wszelkich 
odpowiednich środków ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji. 

 Udostępnianie  ze względów prawnych. Google udostępni dane osobowe innym firmom, 
organizacjom  lub  osobom  spoza  Google,  jeśli  stwierdzi  w dobrej  wierze,  że  dostęp  do  tych 
danych, ich wykorzystanie, przechowywanie lub ujawnienie są niezbędne, aby: 

 zapewniać  zgodność  z  obowiązującym  prawem,  przepisami,  procedurą  prawną  lub 
prawomocnym żądaniem instytucji państwowej; 

 egzekwować  obowiązujące  Warunki  korzystania  z  usługi,  w  tym  badać  potencjalne 
naruszenia; 

 wykrywać oszustwa i zapobiegać ich występowaniu, a także rozwiązywać inne 
problemy dotyczące oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych; 

 chronić  prawa,  własność  lub  bezpieczeństwo  firmy  Google,  użytkowników  jej  usług 
oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 



Google udostępnia również informacje niezawierające danych osobowych – np. informacje o trendach 
w korzystaniu z usług Google – swoim partnerom oraz do użytku publicznego. 

 

Jakie prawa ma rodzic lub opiekun? 

Przede  wszystkim  mogą  Państwo  zgodzić  się  na  zbieranie  i  używanie  przez  Google  informacji  o 
Waszym dziecku. W razie niewyrażenia zgody nie utworzymy konta G Suite dla Szkół i Uczelni dla 
Państwa dziecka, a Google nie będzie zbierać ani używać informacji o Państwa dziecku zgodnie z 
opisem zawartym w tym dokumencie.  

Po  wyrażeniu  zgody  na  korzystanie  z  G Suite  dla  Szkół  i  Uczelni  przez  Wasze  dziecko  otrzymują 
Państwo możliwość wglądu na konto dziecka i mogą Państwo poprosić o usunięcie tego konta. W tym 
celu  należy  skontaktować  się  z administratorem  szkoły.  Jeśli  chcą  Państwo  nakazać  zaprzestanie 
dalszego  zbierania  lub  używania  informacji  o  Waszym  dziecku,  mogą  Państwo  poprosić  nas  o 
ograniczenie  dostępu  dziecka  do  funkcji  lub  usług  za  pomocą  dostępnych  metod  albo  o  całkowite 
usunięcie  konta  dziecka.  Aby  wyświetlić  dane  osobowe  i ustawienia  konta  oraz  zarządzać  nimi, 
można również wejść na stronę https://myaccount.google.com (wymagane jest zalogowanie na konto 
G Suite dla Szkół i Uczelni). 

Co mam zrobić, jeśli nadal mam pytania lub chcę dowiedzieć się więcej? 

W przypadku pytań związanych z prawami rodziców lub używaniem przez nas kont Google G Suite 
dla  Szkół  i  Uczelni  należy  skontaktować  się  z administratorem  szkoły.  Więcej  informacji  na  temat 
tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu świadczenia usług można 
znaleźć w Centrum ochrony prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni (na stronie 
https://www.google.com/edu/trust/), Informacjach na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i 
Uczelni (na stronie https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) oraz Polityce prywatności 
Google (na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/).  

Usługi  podstawowe  G Suite  dla  Szkół  i  Uczelni  są  świadczone  w  ramach umowy  na  korzystanie  z 
G Suite dla Szkół i Uczelni (dostępnej na stronie 
https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html) [jeśli w szkole/rejonie szkolnym 
zaakceptowano Zmiany w zasadach przetwarzania danych (dostępne na 
stroniehttps://support.google.com/a/answer/2888485?hl=pl), należy dodać: oraz zgodnie ze Zmianami 
w zasadach przetwarzania danych (dostępnymi na stronie 
https://www.google.com/intl/pl/work/apps/terms/dpa_terms.html)]. 
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