
 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 92 

 . 

Regulamin korzystania z kont w ramach pakietu Office 365 firmy Microsoft dla 

edukacji 

przez pracowników i uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usługi „Office 365”, świadczonej w 

Szkole Podstawowej nr 92 im Jana Brzechwy w Warszawie na podstawie infrastruktury 

dostarczanej przez podmiot zewnętrzny -firmę Microsoft - w ramach usługi „Office 365 

Education”. Zgodnie z umową dotycząca usług Microsoft (Microsoft Services Agreement, MSA) 

umieszczonej na stronie https://www.microsoft.com/plpl/servicesagreement/ 

2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a. Regulamin - niniejszy Regulamin; 

b. Usługa - usługa „Office 365” wraz ze wszystkimi udostępnionymi elementami; 

c. Szkoła - Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy ul Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa; 

zwana dalej również SP92; 

d. Uczeń - osoba fizyczna, będąca uczniem szkoły; 

e. Pracownik - osoba fizyczna, będąca zatrudniona w Szkole; 

f. Użytkownik - Uczeń lub Pracownik, dla którego utworzone zostało konto w Usłudze, 

któremu Administrator udostępnił nazwę użytkownika i hasło dostępowe; 

g. Administrator- Pracownik Szkoły, któremu dyrektor zlecił wykonywanie czynności 

administracyjnych związanych z obsługą Usługi; 

h. Microsoft - należy przez to rozumieć producenta systemów operacyjnych Microsoft Windows 

i oprogramowania biurowego Microsoft Office365 w chmurze; 

i. Office 365 - należy przez to rozumieć usługę Office365; 

§2 

Zasady korzystania 

1. Pakiet informatyczny Microsoft Office 365, zwany dalej Office 365, dostępny jest na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

https://www.microsoft.com/plpl/servicesagreement/


2. Użytkownik Office 365 zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz do przyjęcia do 

wiadomości i stosowania jego zapisy (łącznie z Obowiązkiem Informacyjnym). 

3. Użytkownikiem Office 365 są pracownicy i uczniowie SP 92. 

4. Korzystanie z Usługi jest bezpłatne i dobrowolne. 

5. Konta użytkowników przypisane są do domeny: ms.sp92.waw.pl 

6. Office 365 przeznaczony jest wyłącznie do celów: dydaktycznych SP 92, do wykorzystania w 

zakresie działalności zawodowej pracowników szkoły, do kontaktów pracodawcy z pracownikiem 

oraz szkoły z uczniami i rodzicami. 

7. Szkoła Podstawowa nr 92 w Warszawie w ramach konta Office 365 daje użytkownikowi 

możliwość korzystania min. z: 

• programów Word, Excel, Power Point, One Notę w wersji online oraz w wersji offline na 

pięciu urządzeniach (komputer, smartfon, tablet); 

• poczty e-mail oraz wspólnych kalendarzy; 

• narzędzi umożliwiających tworzenie stron internetowych, blogów; 

• wirtualnego dysku na dokumenty, prezentacje, zdjęcia; 

• połączenia głosowego, chatu, wideokonferencji; 

8. Nieprzestrzeganie regulaminu przez uczniów skutkuje zawieszeniem lub skasowaniem konta. 

§3 

Zabezpieczenie 

1. Office 365 posiada mechanizmy zabezpieczające przed nieautoryzowanym dostępem przez osoby 

trzecie. Zastosowane rozwiązania umożliwiają szyfrowane logowanie oraz komunikację z 

serwerem pocztowym, pod warunkiem odpowiedniego skonfigurowania programów stosowanych 

przez Użytkownika do obsługi Konta Pocztowego. 

2. Dostęp do konta jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do Office 365 oraz 

treści wiadomości przechowywanych na koncie pocztowym. Z uwagi na bezpieczeństwo systemu 

pocztowego oraz danych Użytkownika, hasło musi być chronione i poufne, to znaczy znane 

wyłącznie Użytkownikowi. W przypadku utraty poufności hasła, należy niezwłocznie zmienić je 

na nowe. 

3. Hasło nie może być zbyt proste lub oczywiste do odgadnięcia przez osoby trzecie. Musi spełniać 

warunki: 

a. zawierać co najmniej 8 znaków alfanumerycznych; 

b. zawierać co najmniej 1 wielką literę alfabetu polskiego [A,B,.. .,Z]; 

c. zawierać co najmniej 1 małą literę alfabetu polskiego [a,b,.. .,z]; 



d. zawierać co najmniej 1 cyfrę [0,1,...,9], 

§4 

Udostępnienie i użytkowanie konta 

1. Informacja o służbowym adresie e-mail jest jawna i powszechnie dostępna. Dotyczy to również 

uczniowskich adresów e-mail oraz wszelkich adresów e-maił funkcyjnych i grupowych. 

2. Konta dla dzieci uczęszczających do SP92 zostanie założone, w ciągu trzech dni, po uzyskaniu 

zgody od rodzica/ opiekuna prawnego dziecka (wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu). 

3. Konta dla pracownika zakładane są w przeciągu tygodnia od złożenia zgody- nie dotyczy 

pracowników zatrudnionych w chwili wejścia w życie niniejszego regulaminu- (wzór stanowi 

załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu). 

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Usługi po pisemnym potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym 

Regulaminem. 

5. Użytkownik otrzymuje od Administratora (na piśmie) nazwę konta oraz jednorazowe hasło 

dostępu do Usługi. 

6. Użytkownicy systemu poczty elektronicznej Szkoły Podstawowej nr 92 w Warszawie otrzymują 

adresy e-mail w domenie ms.sp92.waw.pl 

7. Każdy z użytkowników ma obowiązek samodzielnie skonfigurować pocztę po otrzymaniu loginu i 

hasła dostępu. 

8. Instrukcja pracy z poszczególnymi elementami Usługi dostępna jest na stronie internetowej 

https://support.office.com. 

9. Część funkcjonalności Usługi może być dostępna poprzez aplikacje zewnętrzne, które mogą 

wymagać instalacji oprogramowania systemowego na urządzeniu Użytkownika. 

10. Aplikacje zewnętrzne Usługi (tzn. nieobsługiwane bezpośrednio przez przeglądarkę internetową) 

Użytkownik instaluje na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualne problemy i/lub szkody wyrządzone przez zainstalowane aplikacje. 

11. Dostęp do konta w systemie Office 365 możliwy jest za pomocą: 

a) przeglądarki internetowej poprzez stronę internetową: http://office.com/; 

b) programów pocztowych do obsługi poczty elektronicznej. 

12. Szczegółowy opis obsługi systemu Office 365 przez Użytkownika jest dostępny na stronie 

internetowej firmy Microsoft. 

13. Zaleca się użytkownikowi okresowe wykonywanie kopii zapasowych poczty znajdującej się na 

własnym komputerze, tj. archiwizowania poczty oraz archiwizowania ustawień klienta 

https://support.office.com/
http://office.com/


pocztowego i książki adresowej. 

14. Każdemu użytkownikowi zostanie przyznana skrzynka pocztowa na serwerze oraz powierzchnia 

na tworzone dokumenty w usłudze One Drive. 

15. Użytkownik może otrzymywać korespondencje na adres konta e-mail istotne z punktu widzenia 

działalności szkoły lub systemu poczty elektronicznej. 

16. Użytkownik ma prawo korzystać z konta Office 365 w pełnym zakresie jego funkcjonalności 

przestrzegając obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych w Polsce. 

17. Korzystając z konta Office 365, Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie działał w sposób 

naruszający prawa innych Użytkowników oraz nie będzie przenosił prawa do korzystania ze 

swojej Skrzynki Pocztowej na inne osoby. 

18. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość swojego konta w Office 365. 

19. Utratę danych do logowania (w szczególności hasła) użytkownik winien natychmiast zgłosić do 

administratora. 

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

Regulaminu. 

21. Blokada dostępu do Usługi może być czasowa lub stała. 

22. W przypadku blokady konta, Administrator informuje niezwłocznie o zaistniałej sytuacji 

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

23. Decyzję w sprawie odblokowania dostępu i dalszego korzystania z Usługi przez Użytkownika 

podejmuje Dyrektor. 

24. W przypadku blokady konta Ucznia, Wychowawca informuje Ucznia niezwłocznie (osobiście i/lub 

przez moduł wiadomości prywatnych dziennika elektronicznego) o przyczynie blokady oraz jej 

konsekwencjach. 

25. Każdorazowo w przypadku blokady konta Użytkownika sporządza się notatkę służbową, którą 

Administrator przekazuje dyrektorowi. 

26. Użytkownik ma prawo zgłosić chęć zresetowania hasła dostępu do konta. Uczeń zgłasza pisemnie 

chęć zresetowania hasła Wychowawcy klasy, który kontaktuje się w tej sprawie z 

Administratorem. 

§5 

Zasady odpowiedzialności 

1. SP 92 w Warszawie zastrzega sobie prawo do: 

a) śledzenia korespondencji e-mail uczniów oraz pracowników; 

b) wglądu do kont uczniów oraz pracowników; 

c) zamykania kont osób, które przestają być pracownikami szkoły, z dniem rozwiązania umowy; 



d) zamykania kont osób, które przestają być uczniami SP 92, z dniem odejścia ze szkoły (w 

przypadku odejścia w ciągu roku szkolnego) lub 30 czerwca roku zakończenia nauki w szkole; 

e) przechowywania danych kont osób wymienionych w punkcie d, e przez okres 6 m-cy, dane te 

mogą być udostępnione na pisemny wniosek zainteresowanego, 

f) zablokowania konta w przypadkach wykorzystania go w sposób niezgodny z przeznaczeniem. 

W szczególności może to dotyczyć: 

• odstępowania uprawnień dotyczących posiadanego konta innym osobom; 

• wykorzystywania kont w celach niezwiązanych z kształceniem lub pracą w SP92; 

• wykorzystywania bezpłatnych kont w celach zarobkowych; 

• rozpowszechniania i udostępniania materiałów sprzecznych z prawem lub dobrymi 

obyczajami; 

• podejmowania działań mających na celu niezgodne z obowiązującym prawem 

udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie utworów objętych prawem autorskim; 

• przetwarzania danych osobowych, niezgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych; 

• podejmowania działań mogących narazić na uszczerbek dobre imię szkoły; 

• wykorzystywanie kont w celach mogących zakłócić działanie Usługi; 

• wysyłania masowej poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam). 

Ww. zasady nie zastępują ani nie zwalniają z konieczności przestrzegania innych, wewnętrznych 

regulaminów i zasad obowiązujących w Szkole. 

2. SP 92 nie ponosi odpowiedzialności za: 

a) skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z konta w 

Office 365; 

b) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, lub innymi okolicznościami niezależnymi od 

szkoły; 

c) przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych 

spowodowanych w szczególności konserwacją lub wymianą sprzętu; 

d) szkody wynikłe z winy użytkowania konta w Office 365; 

e) treści przesyłane w systemie poczty elektronicznej. 

§6 

Pomoc techniczna i rozwiązywanie problemów 

1. Nadzór i opiekę techniczną nad systemem poczty elektronicznej sprawuje administrator szkolny. 

2. Administratora wyznacza dyrektor po uzyskaniu zgody Pracownika na pełnienie funkcji. 

3. 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. udziela informacji związanych z elementami składowymi Usługi; 

e. podejmuje (we współpracy z innymi Użytkownikami) działania promujące i zachęcające do 

korzystania z Usługi; 

f. zakłada konta użytkownikom; 

g. ogranicza (blokuje) dostęp do Usługi Użytkownikom, którzy łamią postanowienia 

Regulaminu. 

4. Administrator, w związku z pełnioną funkcją, korzysta z konta poczty elektronicznej, które 

zostanie udostępnione użytkownikom po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu. Wszelka 

korespondencja Użytkowników z Administratorem powinna być kierowana pod wskazany adres. 

5. Opiekę i wsparcie w zakresie obsługi pakietu Office365 i problemów z dostępem do usług po 

zalogowaniu się jest świadczony bezpośrednio przez firmę Microsoft 

Wsparcie techniczne: 0048 800 70 23 20 

w języku polskim: Poniedziałek - Piątek w godzinach 8-16 

w języku angielskim: 24 h, 7 dni w tygodniu 

Numer telefonu: 0048 800 70 23 20 

Numer alternatywny: 0048 22 306 05 17 

6. Pełną i wyłączoną obsługę techniczną Usługi realizuje firma Microsoft w ramach planu „Office 

365 Education”. Siedziba firmy znajduje się w Irlandii: Carmanhall Road, Sandyford Industrial 

Estate, Dublin. 

7. Wszelkie dane gromadzone przez Użytkowników w ramach Usługi znajdują się na serwerach 

internetowych Microsoft i są opisane na stronie https://privacy.microsoft.com/pl-

pl/privacystatement 

§7 

Ochrona Danych Osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy, w której 

imieniu działa Dyrektor z siedzibą: ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa; tel. (22) 633-97-17, 

email: sp92@edu.um.warszawa.pl. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement
mailto:sp92@edu.um.warszawa.pl


Danych, e-mail: iodo@dbfobielany.waw.pl;  

3. Dane osobowe przetwarzane będą: 

- w celu umożliwienia komunikacji za pomocą poczty elektronicznej pomiędzy pracodawcą a 

pracownikiem oraz szkołą z uczniami i rodzicami, umożliwienia realizacji projektów 

edukacyjnych, w celach dydaktycznych oraz w zakresie działalności zawodowej pracowników 

szkoły, 

- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO 

(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016); 

4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w realizacji w /w 

celów. 

5. Odbiorcą danych jest: 

a) firma Microsoft jako podmiot udostępniający usługi poczty e-mail, kalendarza, Word, Excel, 

Power Point, One Notę, czatu, dysku i innych działających w oparciu o tzw. chmurę. 

b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową 

nr 92 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest SP92 w Warszawie. 

6. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do czasu usunięcia konta na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

7. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania 

kopii tych danych, ich sprostowania (w przypadku, gdy są nieprawidłowe lub niekompletne), 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. 

8. Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani również w formie 

profilowania. 

11. Użytkownikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

12. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

mailto:iodo@dbfobielany.waw.pl


RODO. 

§8 

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach spornych ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego 

wyznaczona. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

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

poprzez pocztę elektroniczną (konta działające w Usłudze) oraz poprzez stronę internetową 

Szkoły. 

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020 r. 

  



Załącznik nr 1 

data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

Wyrażam/ nie wyrażam* dobrowolną zgodę na założenie i administrowanie kontem w usłudze Office 

365 w domenie ms.sp92.waw.pl dla mojego dziecka przez Szkołę Podstawową z nr 92 im. Jana Brzechwy 

ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa. 

Jednocześnie (w przypadku zgody na założenie konta), na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. 

Rozporządzenia 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 tych 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Szkołę Podstawową z nr 92 im. Jana Brzechwy 

ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa, jednocześnie w celu: założenia i administrowania kontem w usłudze 

Office 365 w zakresie: imię, nazwisko, klasa. 

Uczeń korzystający z ww. konta akceptuje i przyjmuje do wiadomości oraz stosowania postanowienia 

zawarte w Regulaminie korzystania z kont w ramach pakietu Office 365 firmy Microsoft dla edukacji przez 

pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie ( w tym obowiązek 

informacyjny). 

 


