
 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych uczniów 

Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Czerwonaku 

w związku z kształceniem na odległość 
 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października br. zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego  ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w klasach IV-VIII zawieszone 

zostały zajęcia stacjonarne. W celu realizacji procesu kształcenia na odległość nauczyciele stosują 

pakiet oprogramowania Microsoft Office 365 Edukation, w tym komunikator Teams służący do 

zdalnej pracy grupowej. 

W czasie pracy z aplikacjami przetwarzane są dane uczniów i nauczycieli takie, jak: imię 

i nazwisko ucznia, adres e-mail ucznia, imię i nazwisko nauczyciela, adres e-mail nauczyciela. 

Ponadto, w celach technicznych, gromadzone są podstawowe dane związane z identyfikacją 

urządzenia oraz oprogramowania użytego do połączenia się z usługą Office 365 takie jak: adres IP, 

identyfikator sprzętu, systemu operacyjnego i oprogramowania wykorzystywanego do nawiązania 

połączenia. W związku z tym firma Microsoft informuje, że dokłada wszelkich starań dla zapewnienia 

bezpieczeństwa przetwarzania danych, realizując zobowiązania dotyczące rozporządzenia RODO. 

Ponadto firma Microsoft deklaruje, że w przypadku produktów dostarczanych przez szkoły 

podstawowe i średnie, w tym Microsoft Office 365 Education, firma Microsoft: 

• Nie będzie gromadzić ani używać danych osobowych uczniów innych niż niezbędne na potrzeby 

edukacji/administracji. 

• Nie będzie sprzedawać ani nie wypożyczać danych osobowych uczniów. 

• Nie będzie używać ani udostępniać danych osobowych uczniów do reklam czy podobnych celów 

komercyjnych, takich jak kierowanie reklam do uczniów na podstawie profilowania. 

• Nie będzie tworzyć osobistych profilów uczniów innych niż niezbędne na potrzeby 

edukacji/administracji albo na które zgodę wyrazili rodzice, opiekunowie lub uczniowie 

o odpowiednim wieku. 

• Będzie wymagać, aby dostawcy firmy Microsoft, którym będą udostępniane dane osobowe 

uczniów na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych, zobowiązali się do zastosowania tych 

samych zasad dotyczących danych osobowych uczniów. 

Pełne „Oświadczenie o ochronie prywatności” znajduje się na stronie internetowej firmy 

Microsoft -  https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement 

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

