
Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office 365 dla Edukacji przez nauczycieli i 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie 

 
 

§ 1 Postanowienia ogólne 
 

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Office 365 
dla edukacji w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie. 

2. Z aplikacji MS Teams uczniowie i nauczyciele będą korzystali w przypadku przejścia 
całej szkoły lub poszczególnych oddziałów na nauczanie zdalne. 

3. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 

 Hasło – ciąg znaków, pozwalający na autoryzację Użytkownika w celu 
uzyskania dostępu do usługi, 

 Login – identyfikator użytkownika pozwalający na jednoznaczną identyfikację 
w Usłudze, 

 Konto – konto w aplikacji Microsoft Office 365 i innych dostępnych, zgodnie  
z przyznaną licencją, 

 Regulamin – Regulamin korzystania z usługi Microsoft Office 365 dla edukacji 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie, 

 Usługa – usługa Microsoft Office 365 dla Edukacji, 

 Komunikator – aplikacja MS Teams w usłudze MS Office 365 dla Edukacji, 

 Użytkownik – osoba fizyczna mająca status ucznia, nauczyciela w Szkole 
Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, korzystająca z konta  
w Usłudze, 

 Opiekun – osoba będąca prawnym opiekunem ucznia, 

 Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie. 
4. Korzystanie z Usługi (w tym komunikatora) jest bezpłatne.  
5. Warunkiem korzystania z Usługi jest posiadanie statusu ucznia Szkoły, akceptacja 

przez Opiekuna niniejszego Regulaminu oraz aktywowanie Konta w sposób opisany  
w Regulaminie. 

6. Zasady korzystania z MS Teams określa odrębny regulamin. 
7. Usługa dostępna jest z każdego komputera z dostępem do internetu poprzez 

dowolną, aktualną przeglądarkę internetową. 
8. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonowania Usługi. O zmianach 

Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub 
strony internetowej szkoły. 

9. Administratorem danych osobowych jest Szkoła. 
10. Aktywowanie Usługi następuje po wyrażeniu zgody przez Opiekuna na założenie 

Konta w Usłudze. 
11. Konto jest wykorzystywane do komunikacji Szkoły z Użytkownikiem. 
12. Szkoła może wykorzystywać konta wyłącznie do celów wynikających z jej działalności 

statutowej. 
13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za starty Użytkownika wynikające  

z niewłaściwego użytkowania Konta. 
14. Nadzór nad działaniem Usługi sprawuje wyznaczony przez Szkołę Administrator 

usługi. 
 



§ 2 Dostęp i korzystanie z Usługi 
 

1. Aktywacja Usługi 

 Aktywacja Usługi następuje automatycznie wraz z aktywacja konta Microsoft Teams, 
podczas pierwszego logowania się na stronie https://www.office.com  z 
wykorzystaniem danych dostępowych przyznanych w procesie wdrażania Usługi  
w Szkole. 

 Użytkownikowi zostanie przyznany login ustalony przez Administratora, który będzie 
podany przez wychowawców poszczególnych klas. W loginie nie mogą występować 
polskie znaki diakrytyczne. Będą one zastępowane literami alfabetu angielskiego. 

 Nazwa konta jest przyznawana automatycznie i nie podlega zmianie w żadnej chwili 
korzystania z Usługi. 

 Każdy Użytkownik może posiadać jedno konto. 

 Rejestracja konta kończy się po ustaleniu przez Użytkownika indywidualnego hasła, 
które musi pozostać znane tylko właścicielowi konta. Nie można go przekazywać 
osobom trzecim. 

 Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, 
przynajmniej jedną cyfrę i jeden znak specjalny. 

 Ustalone przez Użytkownika hasło może być zmienione wyłącznie przez 
Administratora na wniosek Użytkownika zgłoszony przez dziennik elektroniczny do 
wychowawcy klasy. 

 Aby skorzystać z Usługi należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego dla 
Użytkownika loginu oraz hasła poprzez interfejs umieszczony pod adresem 
https://www.office.com lub link umieszczony na szkolnej stronie internetowej. 

2. Wyrejestrowanie z Usługi nastąpi w ciągu 7 dni od momentu zmiany statusu 
Użytkownika: 

a) dla Ucznia  – liczone od dnia ukończenia nauki, rezygnacji z nauki lub 
skreślenia z listy,        

b) dla Pracownika –liczone od dnia rozwiązania stosunku pracy ze Szkołą.  
lub wycofania zgody na administrowanie kontem. 

3. Użytkownik zabezpiecza zgromadzone w Usłudze dane we własnym zakresie.  
4. Po usunięciu konta nie ma możliwości przywrócenia jego zawartości. 

 
§ 3 Prawa i obowiązki Użytkowników 

 
1. Użytkownik korzystający z Usługi ma prawo korzystać z udostępnionych elementów 

Usługi.  
2. Użytkownik korzystający z Usługi ma obowiązek:  

a) przestrzegać zapisy Regulaminu, 
b) przestrzegać obowiązujące prawo, normy społeczne i obyczajowe,  
c) przestrzegać zasady poprawnego zachowania w sieci (tzw. „netykiety"),  
d) wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów edukacyjnych związanych  

z kształceniem lub pracą w Szkole.  
3. Zabrania się korzystania z Usługi w celu: 

a) udostępniania treści objętych prawami autorskimi,  
b) udostępniania i/lub przechowywania treści (materiałów) niezgodnych  

z prawem,  

https://www.office.com/


c) naruszania praw innych użytkowników (takich jak prawo do ochrony 
prywatności i wizerunku), 

d) używania konta Usługi do nielegalnego udostępniania plików, 
e) przenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z konta. 

 
§ 4 Administrator Usługi 

 
1. Administrator odpowiada za wykonywanie czynności administracyjnych związanych  

z obsługą Usługi, w szczególności:  
a) zarządza kontami Użytkowników (m.in. tworzy, blokuje i usuwa konta), 
b) aktywuje elementy składowe Usługi dla poszczególnych Użytkowników, 
c) udziela pomocy związanej z dostępem do Usługi, 
d) ogranicza (blokuje) dostęp do Usługi Użytkownikom, którzy łamią 

postanowienia Regulaminu. 
2. Administrator w związku z pełnioną funkcją korzysta z konta poczty elektronicznej 

jaroslaw.jagielowicz@sp3koszalin.pl . Wszelka korespondencja Użytkowników  
z Administratorem powinna być kierowana pod wskazany adres. 

3. Administratora wyznacza Dyrektor Szkoły. 
 

§ 5 Blokada dostępu do Usługi 
 

1. Dostęp do Usługi może zostać zablokowany dla Użytkownika, który nie przestrzega 
postanowień Regulaminu. 

2. Blokada dostępu do Usługi może być czasowa lub stała.  
3. W przypadku blokady konta, Administrator informuje niezwłocznie o zaistniałej 

sytuacji dyrektora wraz z podaniem szczegółowych informacji, w tym przyczyny 
blokady.  

4. Decyzję w sprawie odblokowania dostępu i dalszego korzystania z Usługi przez 
Użytkownika podejmuje Dyrektor Szkoły. 

5. W przypadku blokady konta Ucznia, Administrator informuje Ucznia niezwłocznie 
(osobiście i/lub przez moduł wiadomości dziennika elektronicznego) o przyczynie 
blokady oraz jej konsekwencjach.  

6. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zastosowaniem kar 

przewidzianych w Statucie Szkoły.  

§ 6 Ochrona danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe  jest Szkoła  
Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Koszalinie ul. Jabłoniowa 23 . Z 
administratorem można się skontaktować pod numerem telefonu 94 345-88-80 oraz 
adresem e-mail: sekretariat@sp3.koszlain.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować w sposób: 
- elektroniczny, na adres email iod@zeto.koszalin.pl, 
- tradycyjny na adres Administratora danych wskazany w pkt. 1 z dopiskiem IOD. 

mailto:iod@zeto.koszalin.pl


3) Szkoła przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. 
a RODO) w celu założenia konta dla ucznia i administrowania nim. Założenie konta 
jest niezbędne do korzystania z usługi Microsoft Office 365. 

4) Szkoła udostępnia dane osobowe Użytkowników (imię i nazwisko klasa) firmie 
Microsoft jako podmiotowi na którego serwerach jest hostowana usługa Microsoft 
Office 365 dla edukacji. Serwery mogą znajdować się poza obszarem Unii Europejskiej 
oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia, Islandia, Lichtenstain). 

5) Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane do czasu usunięcia konta na zasadach 
określonych w niniejszym regulaminie. 

6) Rodzice lub opiekunowie prawni posiadają prawo do żądania od administratora 
dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania. 

7) Rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie 
danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na 
przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania 
zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed jej 
wycofaniem pozostają zgodne z prawem. 

8) Jeżeli uważacie Państwo, że Administrator przetwarza dane osobowe niezgodnie z 
prawem, to możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). 

9) Podanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do 
korzystania z usługa Microsoft Office 365 dla Edukacji. 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

1. Użytkownik nie może przenosić prawa do korzystania ze swojego konta na inne 

osoby.  

2. Szkoła nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Usługi.  

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony. O zmianach Użytkownicy zostaną 

poinformowani za pośrednictwem strony internetowej szkoły www.sp3.koszalin.pl 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 roku. 


