
Z racji tego, że nasza szkoła w ramach zdalnego nauczania korzysta z rozwiązań firmy Microsoft 
i Google, uznajemy za konieczne przekazanie Państwu najważniejszych informacji w zakresie RODO, 
które stanowią uzupełnienie do ogólnej klauzuli informacyjnej, która jest dla Państwa dostępna 
w stronie internetowej naszej szkoły.   

Szkoła jest Administratorem danych osobowych uczniów oraz opiekunów prawnych. W przypadku 
korzystania z rozwiązań Microsoft i Google, firmy te wchodzą w rolę podmiotu przetwarzającego. 
Microsoft i Google w swoich wewnętrznych regulacjach zastosowały postanowienia tzw. 
standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia Administratorowi właściwej ochrony 
prywatności oraz podstawowych praw i wolności osób fizycznych, których przetwarzanie dotyczy.  

 

Jakie dane osobowe gromadzą Google i Microsoft? 

W ramach tworzenia konta ucznia Szkoła może udostępniać Google i Microsoft 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. 

Ponadto Google i Microsoft gromadzą informacje związane z używaniem usług 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, 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 i Microsoft wykorzystuje te informacje?  

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

 

Czy Google i Microsoft wykorzystuje dane osobowe uczniów szkół podstawowych 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 i Office 365) do kierowania reklam. 

 

 



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

Google 

Więcej informacji na temat tego, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w celu 
świadczenia usług można znaleźć w poniższych linkach: 

https://www.google.com/edu/trust/ 

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

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/  

https://www.google.com/apps/intl/pl/terms/education_terms.html 

 

Microsoft 

Więcej informacji na temat tego, jak Microsoft gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe w 
celu świadczenia usług można znaleźć w poniższych linkach: 

https://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=67 

https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=16051 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych), czyli RODO, USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z 
dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, a także UCHWAŁA NR 97 RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2019 r. 
w prawie Inicjatywy „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa”, czyli Uchwała WIIP. 

 

W razie jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych, prosimy o kontakt z naszym 
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: sp4gizycko@iod.mobi 


