
 

 
 

 
 
 
 
Informacje o ochronie prywatności w aplikacji G Suite dla Szkół i Uczelni (w tym 
Classroom)  
 
W Star Primary School korzystamy z aplikacji G Suite for Education i zarządzamy kontem G 
Suite for Education Twojego dziecka. G Suite dla Szkół i Uczelni to zestaw edukacyjnych 
narzędzi autorstwa firmy Google zwiększających produktywność, który obejmuje między 
innymi Gmaila, Kalendarz, Dokumenty i Classroom. Są one używane przez dziesiątki 
milionów uczniów i nauczycieli na całym świecie. Konto edukacyjne oznacza, że dane nie są 
gromadzone do celów reklamowych i żadne reklamy nie będą wyświetlane, gdy uczeń 
korzysta z tych narzędzi. W Star Primary School dzieci będą używać kont G Suite do 
wykonywania zadań, komunikowania się z nauczycielami i zdobywania umiejętności 
związanych z cyfrowym obywatelstwem XXI wieku.  
 
Poniższe powiadomienie zawiera odpowiedzi na typowe pytania dotyczące tego, co Google 
może, a czego nie może zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami z danymi osobowymi 
Twojego dziecka, w tym:  
 

● Jakie dane osobowe gromadzi Google?  
● Jak Google wykorzystuje te informacje?  
● Czy Google ujawni dane osobowe mojego dziecka?  
● Czy Google wykorzystuje dane osobowe uczniów w przypadku użytkowników ze 

szkół podstawowych i średnich do kierowania reklam?  
● Czy moje dziecko może udostępniać informacje innym osobom przy użyciu konta G 

Suite dla Szkół i Uczelni?  
 
Przeczytaj go uważnie, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się ze szkołą 
info@star.newham.sch.uk  i daj nam znać.  
 
Informacje dotyczące G Suite dla Szkół i Uczelni dla rodziców i opiekunów  
 
Niniejsze zawiadomienie opisuje dane osobowe, które przekazujemy Google dla tych kont 
oraz sposób, w jaki Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane osobowe uczniów w 
związku z tymi kontami. Korzystając ze swoich kont G Suite dla Szkół i Uczelni, uczniowie 
mogą uzyskiwać dostęp do następujących „usług podstawowych” oferowanych przez Google 
opisanych na: stronie https://gsuite.google.com/terms/user_features.html 
 

● Classroom - służy do prezentacji zasobów, zajęć i zadań domowych, oznaczanie 
prac i uwagi  

● Dokumenty - edytor tekstu  
● Formularze - narzędzie do ankiet i quizów dla przedmiotów i szkoły  
● Slajdy - prezentacje  
● Kalendarz - osobisty kalendarz szkolny  
● Kontakty - do komunikacji z nauczycielami i ich klasami itp.  
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● Dysk - Przechowywanie plików uczniów  
● Grupy - do organizacji grup klasowych  
● Zachowaj -notatek 
● Arkusze - arkusze kalkulacyjne 
● Witryny - tworzenie strony internetowej (tylko pod kierunkiem nauczyciela 

przedmiotu) 
● Spotkanie – tylko pod kierownictwem nauczyciela przedmiotu 
● Przechowalnia - przechowywanie / archiwizacja  

 
Ponadto umożliwiamy uczniom również dostęp do niektórych innych usług Google na swoich 
kontach G Suite dla Szkół i Uczelni. W szczególności Twoje dziecko może mieć dostęp do 
następujących „Usług dodatkowych”: 
 

● YouTube - tylko konto edukacyjne (bez reklam)  
● Mapy  
● Google Earth  

 
Google udostępnia informacje o gromadzonych przez siebie informacjach, a także o tym, jak 
wykorzystuje i ujawnia informacje, które gromadzi od G Suite for Education w Informacjach 
na temat ochrony prywatności w G Suite dla Szkół i Uczelni.  
 
Możesz przeczytać to powiadomienie online pod tym adresem :  
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
  
Powinieneś przejrzeć te informacje w całości, ale poniżej znajdują się odpowiedzi na 
niektóre typowe pytania:  
 
Jakie dane osobowe gromadzi Google? 
 
Tworząc konto ucznia, Star Primary School może przekazać Google pewne dane osobowe 
dziecka, w tym jego imię i nazwisko, szkolny adres e-mail (G Suite) i hasło. Kiedy uczeń 
korzysta z usług Google, Google zbiera również informacje w oparciu o korzystanie z tych 
usług. Obejmuje to:  

● informacje o urządzeniu, takie jak model sprzętu, wersja systemu operacyjnego, 
unikalne identyfikatory urządzeń oraz informacje o sieci komórkowej, w tym numer 
telefonu;  

●  informacje dziennika, w tym szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez 
użytkownika z usług Google, informacje o zdarzeniach dotyczących urządzenia i 
adres protokołu internetowego (IP) użytkownika;  

● informacje o lokalizacji określone przez różne technologie, w tym adres IP, GPS i 
inne czujniki;  

● unikalne numery aplikacji, takie jak numer wersji aplikacji; oraz  
● pliki cookie lub podobne technologie, które służą do zbierania i przechowywania 

informacji o przeglądarce lub urządzeniu, takich jak preferowany język i inne 
ustawienia.  

 
Jak Google wykorzystuje te informacje?  
 



 

W podstawowych usługach G Suite dla Szkół i Uczelni Google wykorzystuje dane osobowe 
uczniów do świadczenia, obsługi i ochrony usług. Google nie wyświetla reklam w Usługach 
podstawowych ani nie wykorzystuje danych osobowych zebranych w usługach 
podstawowych do celów reklamowych. W usługach dodatkowych Google wykorzystuje 
informacje zebrane ze wszystkich usług dodatkowych w celu ich udostępniania, 
utrzymywania, ochrony i ulepszania, opracowywania nowych oraz ochrony firmy Google i jej 
użytkowników. Google może również wykorzystywać te informacje do oferowania 
dopasowanych treści, takich jak trafniejsze wyniki 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 w przypadku użytkowników szkół 
podstawowych do kierowania reklam?  
 
Nie. W przypadku użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni w szkołach podstawowych 
Google nie wykorzystuje żadnych danych osobowych użytkowników (ani żadnych informacji 
powiązanych z kontem G Suite dla Szkół i Uczelni) do kierowania reklam, ani w usługach 
podstawowych, ani w innych usługach dodatkowych, do których można uzyskać dostęp 
podczas korzystania z Konto G Suite dla Szkół i Uczelni.  
 
Czy moje dziecko może udostępniać informacje innym osobom przy użyciu konta G 
Suite dla Szkół i Uczelni?  
 
Możemy pozwolić uczniom na dostęp do usług Google, takich jak Dokumenty i Witryny 
Google, które obejmują funkcje umożliwiające użytkownikom udostępnianie informacji innym 
osobom lub publicznie. Gdy użytkownicy udostępniają informacje publicznie, mogą one być 
indeksowane przez wyszukiwarki, w tym Google.  
 
Czy Google ujawni dane osobowe mojego dziecka?  
 
Google nie udostępni danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom spoza Google, 
chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności: za  
 

● zgodą rodziców lub opiekunów. Google będzie udostępniać dane osobowe firmom, 
organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli ma zgodę rodziców (w przypadku 
użytkowników poniżej wieku pełnoletniego), którą można uzyskać w szkołach 
korzystających z G Suite dla Szkół i Uczelni.  

● Z Star Primary School. Konta G Suite dla Szkół i Uczelni, ponieważ są to konta 
zarządzane przez szkołę, dają administratorom dostęp do przechowywanych na nich 
informacji.  

● Do przetwarzania zewnętrznego. Google może udostępniać dane osobowe 
podmiotom stowarzyszonym lub innym zaufanym firmom lub osobom, które 
przetwarzają je dla Google, zgodnie z instrukcjami Google i zgodnie z informacjami o 
prywatności G Suite dla Szkół i Uczelni oraz innymi stosownymi środkami poufności i 
bezpieczeństwa.  

● Ze względów prawnych. Google będzie udostępniać dane osobowe firmom, 
organizacjom lub osobom spoza Google, jeśli ma w dobrej wierze przekonanie, że 
dostęp, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie informacji jest uzasadnione, aby:  
 



 

- przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur prawnych lub 
egzekwowanych wniosek rządowy.  
- egzekwować obowiązujące Warunki korzystania z usługi, w tym dochodzenie w sprawie 
potencjalnych naruszeń.  
- wykrywania oszustw, problemów technicznych lub bezpieczeństwa lub zapobiegania im w 
inny sposób.  
- chronić przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Google, użytkowników 
Google lub opinii publicznej, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.  
 

● Google udostępnia również informacje nieosobowe - takie jak trendy w korzystaniu z 
usług - publicznie i swoim partnerom.  

 
A jeśli mam więcej pytań lub chciałbym przeczytać dalej?  
 
W pierwszej kolejności Ty i Twoje dziecko możecie wejść na https://myaccount.google.com 
po zalogowaniu się na konto G Suite dla Szkół i Uczelni, aby wyświetlać dane osobowe i 
ustawienia konta oraz zarządzać nimi.  
 
Jeśli masz pytania dotyczące korzystania przez nas z kont Google G Suite dla Szkół i 
Uczelni, napisz na adres info@star.newham.sch.uk. 
 
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Google gromadzi, wykorzystuje i ujawnia dane 
osobowe w celu świadczenia nam usług, recenzja: 
 
G Suite for Education Centerprywatności https://www.google.com/edu/trust/ 
G Suite for Education zawiadomieniu prywatności 
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html 
polityka prywatności Google na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 
Podstawowe usługi G Suite dla Szkół i Uczelni są świadczone na podstawie umowy Google 
Apps dla Szkół i Uczelni https://www.google.com/apps/intl/en /terms/education_terms.html 
Aneks o 
przetwarzaniu danych https://www.google.com/intl/en/work/apps/terms/dpa_terms.html 
.  
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