Wdrożenie usługi G Suite dla Szkół i Edukacji
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku
W związku z potrzebą prowadzenia w efektywny i bezpieczny sposób zdalnego
nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Turku została wdrożona
usługa G Suite dla Szkół i Uczelni. Usługa ta dla naszej Szkoły działa w domenie: sp1.turek.pl
Każdy
nauczyciel
Szkoły posiada
służbowy
adres
poczty
elektronicznej
(imie.nazwisko@sp1.turek.pl) służący do komunikacji z administracją Szkoły, dyrekcją i
innymi nauczycielami Szkoły, uczniami oraz ich rodzicami.
Nauczyciel Szkoły może korzystać z wszystkich usług firmy Google w pakiecie G Suite dla
Szkół i Uczelni.
W szczególności:
- służbowej poczty elektronicznej (Gmail)
- dysku w chmurze (Google Drive)
- aplikacji do prowadzenia lekcji on-line (Classroom)
- aplikacji do prowadzenia wideorozmów (Meet)
- dokumentów (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze)
- firmowego kalendarza (Kalendarz)
- witryn Internetowych oraz blogów edukacyjnych (Witryny) i innych.
Uczniowie naszej Szkoły będą mogli (po wyrażeniu przez Rodziców stosownej zgody i
założeniu przez Administratora szkolnego konta uczniowskiego) uzyskać dostępu do
podstawowych usług edukacyjnych platformy G Suite dla Szkół i Uczelni po utworzeniu i
aktywowaniu swojego adresu e-mail w domenie: sp1.turek.pl
Są to w szczególności:
- poczta elektroniczna (Gmail)
- dysk w chmurze (Google Drive)
- dokumenty (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje, Formularze)
- kalendarz (Kalendarz)
oraz na zaproszenie nauczyciela dostęp do aplikacji do prowadzenia lekcji on-line
(Classroom) i do aplikacji do prowadzenia wideorozmów (Meet).
Możliwość korzystania z ww. usług wygasa z końcem nauki w Szkole.
Uczniowie Szkoły mogą być proszeni przez nauczycieli do korzystania z ograniczonej
funkcjonalności aplikacji G Suite dla Szkół i Uczelni zanim uzyskają swoje konto szkolne.

Zasady bezpieczeństwa i przetwarzania danych w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni:
https://support.google.com/googlecloud/answer/6057301

Zaufana infrastruktura
Miliony firm, szkół i organizacji rządowych ufają Google w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań
technologicznych i pomaganiu ich zespołom w lepszej współpracy. Ponieważ w większym stopniu polegają na
chmurze, muszą mieć zaufanie do możliwości, niezawodności i bezpieczeństwa tej technologii. Google ciężko
pracuje, aby zdobyć i utrzymać to zaufanie, i chcemy, abyś był świadomy naszych zobowiązań w każdym z tych
obszarów. Aby pomóc odpowiedzieć na niektóre z wielu otrzymywanych przez nas pytań związanych z Google
Cloud, przygotowaliśmy to FAQ.

Niezawodność
Udostępniamy wydajność, skalę i niezawodność technologii Google dla firm, szkół i instytucji rządowych. Nasza
sprawdzona infrastruktura obsługuje 8 aplikacji z ponad 1 miliardem użytkowników. Obsługuje ponad 100
miliardów wyszukiwań w Google każdego miesiąca i ponad 100 godzin filmów w YouTube przesyłanych co
minutę. Dostarcza Gmaila i innych usług setkom milionów użytkowników z 99,978% dostępnością i brakiem
zaplanowanych przestojów.

Prywatność
Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić firmy, szkoły i organizacje rządowe przed próbami naruszenia
ich danych. Energicznie przeciwstawiamy się wszelkim bezprawnym próbom dostępu do danych naszych
klientów, niezależnie od tego, czy pochodzą one od hakera, czy od organu rządowego.

Bezpieczeństwo
Spędziliśmy lata rozwijając jedną z najbardziej zaawansowanych i bezpiecznych infrastruktur na świecie. Ponad
700 pełnoetatowych inżynierów - w tym niektórzy z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie
bezpieczeństwa komputerowego - pracuje nad ochroną twoich informacji. Bezpieczeństwo leży u podstaw
naszej architektury i pracujemy nad tym, aby ją ulepszać każdego dnia. Zespół ds. Bezpieczeństwa Google
opublikował setki prac naukowych na temat bezpieczeństwa informacji. Utorował drogę w wykrywaniu luk w
oprogramowaniu i szerokim wdrażaniu zabezpieczeń, takich jak szyfrowanie danych i weryfikacja dwuetapowa.

Zgodność
Z dumą przestrzegamy przepisów na całym świecie oraz w różnych sektorach przemysłu, takich jak opieka
zdrowotna i edukacja. Możesz korzystać z naszych usług, mając pewność, że Google zapewnia narzędzia i
mechanizmy kontrolne potrzebne do spełnienia wymagań zgodności.

Przejrzystość
Niezależnie od tego, czy chodzi o pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym do sprawdzania wydajności
systemów, audytu procesów przetwarzania danych lub informacji o naszych centrach danych, jesteśmy
zobowiązani do wiodącej w branży przejrzystości. To twoje dane i chcemy, abyś wiedział, co się z nimi dzieje,
abyś zawsze miał nad nimi kontrolę.

G Suite dla Szkół i Uczelni - Informacja o ochronie prywatności:
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html

Informacje o polityce prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni
Niniejsza Polityka prywatności ma pomóc użytkownikom i rodzicom G Suite dla Szkół i Uczelni zrozumieć, jakie
dane gromadzimy, dlaczego je gromadzimy i co z nimi robimy. Niniejsze powiadomienie zawiera informacje o
naszych praktykach prywatności specyficznych dla G Suite dla Szkół i Uczelni oraz podsumowuje najbardziej
odpowiednie części Polityki prywatności Google , które zawierają dodatkowe przykłady i wyjaśnienia, które
mogą być przydatne. Mamy nadzieję, że poświęcisz trochę czasu na zapoznanie się z niniejszym
Powiadomieniem i Polityką prywatności Google, które dotyczą zarówno kont G Suite dla Szkół i Uczelni.
Informacje, które zbieramy

Konto AG Suite dla Szkół i Uczelni jest kontem Google utworzonym i zarządzanym przez szkołę do użytku
uczniów i nauczycieli. Podczas tworzenia tego konta szkoła może przekazać Google określone dane osobowe
swoich uczniów i nauczycieli, które w większości przypadków obejmują imię i nazwisko użytkownika, adres email i hasło, ale może również zawierać dodatkowy adres e-mail, telefon i adres, jeśli szkoła zdecyduje aby
przekazać te informacje. Google może również gromadzić dane osobowe bezpośrednio od użytkowników kont
G Suite dla Szkół i Uczelni, takie jak numer telefonu, zdjęcie profilowe lub inne informacje, które dodają do
konta G Suite dla Szkół i Uczelni.
Google gromadzi również informacje na podstawie korzystania z naszych usług. To zawiera:
•

informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, unikalne
identyfikatory urządzenia oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer telefonu użytkownika;
rejestrować informacje, w tym szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzystał
z naszej usługi, informacje o zdarzeniu urządzenia oraz adres protokołu internetowego (IP);
informacje o lokalizacji, określone przez różne technologie, w tym adres IP, GPS i inne czujniki;

•
•
•
•

unikalne numery aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji; i
pliki cookie lub podobne technologie, które są wykorzystywane do gromadzenia i przechowywania
informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne ustawienia.

Jak wykorzystujemy gromadzone informacje

1.

2.

3.

4.

W podstawowych usługach G Suite dla Szkół i Uczelni
Podstawowe usługi G Suite dla Szkół i Uczelni („Usługi podstawowe”) są wymienione w Podsumowaniu
usług i obejmują Gmail, Kalendarz, Klasę, Kontakty, Dysk, Dokumenty, Formularze, Grupy, Arkusze,
Witryny, Prezentacje, Talk / Hangouts, Vault i Synchronizacja Chrome Usługi te są świadczone na rzecz
szkoły na podstawie umowy G Suite dla Szkół i Uczelni oraz, w stosownych przypadkach, poprawki
przetwarzania danych . (Użytkownicy i rodzice mogą zapytać szkołę, czy zaakceptowała poprawkę
dotyczącą przetwarzania danych.)
Dane osobowe użytkowników zebrane w podstawowych usługach są wykorzystywane wyłącznie w celu
świadczenia podstawowych usług. Google nie wyświetla reklam w podstawowych usługach ani nie
wykorzystuje danych osobowych zgromadzonych w podstawowych usługach do celów reklamowych.
Ogólnie w usługach Google
Oprócz podstawowych usług użytkownicy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą mieć dostęp do innych usług
Google, które ogólnie udostępniamy konsumentom, takich jak Mapy Google, Blogger i
YouTube. Nazywamy je „Usługami dodatkowymi”, ponieważ znajdują się poza Usługami podstawowymi.
Polityka prywatności Google w pełni opisuje, w jaki sposób usługi Google ogólnie wykorzystują informacje ,
w tym dla użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni. Podsumowując, wykorzystujemy informacje, które
zbieramy ze wszystkich naszych usług, w celu dostarczania, utrzymywania, ochrony i ulepszania ich,
opracowywania nowych oraz ochrony Google i naszych użytkowników. Używamy również tych informacji,
aby oferować użytkownikom dostosowane treści, takie jak trafniejsze wyniki wyszukiwania. Możemy łączyć
dane osobowe z jednej usługi z informacjami, w tym danymi osobowymi, z innych usług Google.

5.

Google może wyświetlać reklamy użytkownikom G Suite dla Szkół i Uczelni w Usługach dodatkowych. W
przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni w szkołach podstawowych i średnich (K-12) Google nie
wykorzystuje żadnych danych osobowych użytkowników (ani żadnych informacji powiązanych z kontem G
Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam, zarówno w Usługach podstawowych, jak i innych usługach
Google dostępne podczas korzystania z konta G Suite dla Szkół i Uczelni.

Dowiedz się więcej o podstawowych i dodatkowych usługach dla użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni.
Informacje udostępniane przez użytkowników
Szkoła może zezwolić uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty i Witryny Google, które
obejmują funkcje, w których użytkownicy mogą udostępniać informacje innym lub publicznie. Gdy użytkownicy
udostępniają informacje publicznie, mogą one być indeksowane przez wyszukiwarki, w tym Google. Nasze
usługi zapewniają użytkownikom różne opcje udostępniania i usuwania treści .
Informacje, które udostępniamy
Informacje, które zbieramy, mogą być udostępniane poza Google w ograniczonych okolicznościach. Nie
udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom i osobom spoza Google, chyba że zachodzi jedna z
następujących okoliczności:
•

Za zgodą użytkownika. Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, gdy
uzyskamy zgodę użytkownika lub zgodę rodziców (w stosownych przypadkach).
• Dzięki administratorom G Suite dla Szkół i Uczelni. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mają dostęp
do informacji przechowywanych na kontach Google użytkowników w tej szkole lub domenie.
• Do przetwarzania zewnętrznego. Udostępniamy dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym lub
innym zaufanym firmom lub osobom w celu ich przetwarzania dla nas, na podstawie naszych instrukcji i
zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz wszelkimi innymi stosownymi środkami zachowania poufności i
bezpieczeństwa.
• Ze względów prawnych. Udostępnimy dane osobowe firmom, organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli
mamy w dobrej wierze przekonanie, że dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest
uzasadnione w celu:
o spełniać wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, procesy prawne lub wykonalne wnioski
rządowe.
o egzekwować obowiązujące Warunki świadczenia usług, w tym dochodzenie w sprawie potencjalnych
naruszeń.
o wykrywać, zapobiegać lub w inny sposób zajmować się oszustwami, bezpieczeństwem lub problemami
technicznymi.
o chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Google, naszych użytkowników lub
społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub zezwoleniami prawnymi.
Możemy udostępniać dane nieosobowe publicznie i naszym partnerom - takim jak wydawcy lub powiązane
witryny. Na przykład możemy udostępniać informacje publicznie, aby pokazać trendy dotyczące ogólnego
korzystania z naszych usług.

Przejrzystość i wybór
Zapewniamy różnorodne opcje kontroli, które umożliwiają użytkownikom G Suite dla Szkół i Uczelni
dokonywanie istotnych wyborów dotyczących sposobu wykorzystania informacji w usługach Google. W
zależności od ustawień włączonych przez szkołę użytkownicy mogą korzystać z różnych elementów sterujących
opisanych w Polityce prywatności , takich jak elementy sterujące działalności Google , w celu zarządzania swoją
prywatnością i informacjami. Dostarczamy dodatkowe informacje dla rodziców, uczniów i administratorów
w Centrum prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni .

Kontrola rodzicielska i usuwanie informacji
Rodzice użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni w szkołach podstawowych / średnich (K-12) mogą uzyskać
dostęp do danych osobowych swoich dzieci lub poprosić o ich usunięcie za pośrednictwem administratora
szkoły. Administratorzy szkół mogą zapewnić rodzicom dostęp i usuwanie danych osobowych zgodnie z
funkcjonalnością naszych usług. Jeśli rodzic chce zaprzestać dalszego gromadzenia lub wykorzystywania
informacji o dziecku, może poprosić administratora o skorzystanie z dostępnych dla niego kontrolek usług w
celu ograniczenia dostępu dziecka do funkcji lub usług lub całkowitego usunięcia konta dziecka. Wskazówki dla
administratorów, jak korzystać z kontroli usług, aby to osiągnąć, są dostępne w G SuiteCentrum pomocy .
Interpretacja sprzecznych warunków
Niniejsze powiadomienie ma na celu dostarczenie kluczowych informacji na temat gromadzenia i
wykorzystywania danych przez użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni i jest zgodne z Polityką prywatności
Google i umową G Suite dla Szkół i Uczelni, które zawierają dodatkowe przykłady i wyjaśnienia, które mogą być
przydatne. W przypadku różnych warunków, takich jak ograniczenia reklam w G Suite dla Szkół i
Uczelni, pierwszeństwo ma umowa G Suite dla Szkół i Uczelni (ze zmianami), a następnie niniejsze Informacje o
prywatności, a następnie Polityka prywatności Google .
Skontaktuj się z nami
Jeśli masz pytania dotyczące zarządzania kontami G Suite dla Szkół i Uczelni lub wykorzystania danych
osobowych przez szkołę, skontaktuj się z administratorem konta G Suite dla Szkół i Uczelni. Jeśli masz pytania
dotyczące naszych praktyk, odwiedź Centrum prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni . Zobacz także
nasze narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z prywatnością, aby uzyskać więcej pytań na temat
prywatności oraz produktów i usług Google. Administratorzy G Suite dla Szkół i Uczelni mogą skontaktować się
z Google w sprawie informacji zawartych w niniejszym Powiadomieniu, przesyłając formularz kontaktowy po
zalogowaniu się na konto administratora. Rodzice mogą się również skontaktować Google o informacjach
zawartych w niniejszym zawiadomieniu.

Dodatkowo strona z najczęściej zadawanymi pytaniami związanym z G Suite dla Szkół i
Uczelni:
https://support.google.com/a/answer/139019?hl=pl

Wymogi RODO – szczegółowe zasady
https://cloud.google.com/security/gdpr/
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(Wszystkie linki w tekście otwierają się w j. angielskim, ale przeglądarki internetowe oferują
funkcję tłumaczenia na język polski).

