
Przewodnik dla opiekunów po zasadach 
prywatności i bezpieczeństwa 
Chcemy tworzyć usługi, które chronią prywatność uczniów i nauczycieli 
oraz zapewniają najlepsze zabezpieczenia. Dzięki temu nauczyciele są 
w stanie tworzyć bezpieczne środowiska edukacyjne, w których mogą 
przekazywać wiedzę oraz dzielić się informacjami na temat cyfrowej 
równowagi i bezpieczeństwa online. Nauka w takich warunkach jest 
skuteczna, spersonalizowana i oparta na współpracy. 

Co robi Google, aby chronić prywatność mojego dziecka?
Google zapewnia zabezpieczenia i politykę prywatności, które dają szkołom kontrolę nad danymi. 
Oto jak chronione jest Twoje dziecko.

Bezpieczeństwo danych

Szkoły mają prawa własności do swoich 
danych i używają bezpiecznych serwerów 
oraz platform Google, dzięki czemu 
administratorzy szkół mogą w bezpieczny 
sposób monitorować dane i nimi zarządzać. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź kanał 
Google for Education w YouTube.

Prywatność i bezpieczeństwo w klasie 
Usługi podstawowe Google Workspace for Education i Chromebooki zapewniają zgodność z rygorystycznymi 
standardami – w tym ustawą FERPA1, COPPA2 i zobowiązaniami do ochrony prywatności uczniów. Szkoły są 
zobowiązane do oceny i wyboru narzędzi, a w niektórych przypadkach do uzyskania zgody rodzica lub opiekuna 
na ich używanie. Opublikowaliśmy ten artykuł w Centrum pomocy, aby udostępnić ważne informacje o Google 
Workspace for Education i kluczowe zasoby, które szkoły i administratorzy mogą w razie potrzeby przekazać 
rodzicom. Niektóre z tych kluczowych zasobów to nasze Centrum prywatności i bezpieczeństwa Google for 
Education, Informacje na temat ochrony prywatności w Google Workspace for Education oraz informacje 
dotyczące różnic między usługami podstawowymi Google Workspace for Education i usługami dodatkowymi. 

Zgodność z przepisami branżowymi 
i sprawdzonymi metodami

Niezależnie organizacje zweryfikowały usługi 
Google pod kątem zgodności sposobu ochrony 
danych ze standardami i przepisami 
branżowymi. Aby dowiedzieć się więcej, 
obejrzyj ten film.

Brak reklam

W żadnej z usług podstawowych 
Google Workspace nie wyświetlamy reklam 
ani nie zbieramy danych o uczniach szkół 
podstawowych i średnich, aby wykorzystać 
je do celów reklamowych lub do 
profilowania na potrzeby reklam. Uczniowie 
szkół podstawowych i średnich nie widzą 
reklam podczas korzystania z wyszukiwarki 
Google, jeśli są zalogowani na swoje konto 
Google Workspace for Education. Aby 
dowiedzieć się więcej, obejrzyj ten film.

Konto Google zarządzane przez szkołę

Uczniowie otrzymują oddzielne konto Google 
przeznaczone do celów edukacyjnych. Dzięki 
temu szkoły mogą stosować odpowiednie 
ustawienia prywatności i zabezpieczeń, które 
chronią dane uczniów przed zapisywaniem, 
używaniem niezgodnie z przeznaczeniem 
i udostępnianiem przez firmy zewnętrzne – 
zwłaszcza w przypadku danych osobowych.

Dowiedz się więcej o zobowiązaniach 
Google for Education w zakresie prywatności 
i bezpieczeństwa danych.

https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://www.youtube.com/watch?v=awuoXr4mvcY
https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=en&ref_topic=6047382
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.youtube.com/watch?v=rGNOHnms2YQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tq6tXmonx3U
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none
https://edu.google.com/why-google/privacy-security/?modal_active=none


● Czy używasz Chromebooka lub laptopa w szkole? W jakim celu go używasz? 

● Co najbardziej lubisz robić w internecie lub na komputerze? 

● Jakie strony, aplikacje lub filmy czegoś Cię nauczyły, zainspirowały lub do 
czegoś zmotywowały? 

● Jak wiele czasu spędzasz, korzystając z telefonu, komputera lub innego 
urządzenia? Ile czasu w szkole? Ile czasu w domu? 

● W jaki sposób kontrolujesz czas korzystania z urządzenia? 
W szkole? W domu? 

● Jak według Ciebie powinien wyglądać zrównoważony sposób 
korzystania z urządzeń cyfrowych?

Jak uczyć dziecko zdrowych cyfrowych nawyków i zasad bezpieczeństwa online? 

Program Cyfrowa równowaga i bezpieczeństwo 
online jest przedstawiany w klasie, ale miejscem, 
w którym dziecko przyswaja sobie podstawowe 
wiadomości, jest zawsze dom. Aby czynnie 
pomagać uczniom w kształceniu zdrowych 
cyfrowych nawyków w szkole i w domu, możesz 
skorzystać z naszego programu nauczania Asy  
Internetu, który zawiera informacje, zasoby 
i narzędzia pomagające zachować 
bezpieczeństwo w sieci. Przewodnik Asy 
Internetu dla rodziców i opiekunów zapewnia 
rodzinom narzędzia i zasoby, które pomagają 
dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie online 
i odpowiedzialnym korzystaniu z internetu 
w domu. Ten przewodnik pomaga rodzinom 
uczyć dzieci dobrych cyfrowych zwyczajów, 
których powinny trzymać się każdego dnia.

Oto przykładowe tematy rozmów, które pomogą Ci rozmawiać 
z dzieckiem o korzystaniu z technologii:

Cyfrowa równowaga oznacza znalezienie takiego 
sposobu korzystania z technologii, który jest 
najbardziej odpowiedni dla uczniów. Chodzi 
o nauczenie ich odpowiedzialnego korzystania 
z internetu oraz kontrolowania czasu spędzanego 
online. Prywatność i bezpieczeństwo są tak samo 
ważne online, jak i offline. Ważne jest, aby dzieci 
wiedziały o bezpieczeństwie online, umiały 
chronić swoje prywatne informacje, a także 
rozpoznawały próby oszustwa i wyłudzenia 
informacji. Przewodnik dla rodziców i opiekunów 
dotyczący cyfrowej równowagi pomoże 
Ci znaleźć odpowiedzi na trudne pytania 
na temat technologii i cyfrowego świata.

Dowiedz się więcej o prywatności i zabezpieczeniach 
stosowanych przez Google i odwiedź nasze Centrum 

pomocy związanej z prywatnością na 
Chromebookach.
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1 Amerykańska ustawa o prawach rodzinnych do edukacji 
i prywatności (Family Educational Rights and Privacy Act)

2 Amerykańska ustawa o ochronie prywatności dzieci w internecie 
(Children’s Online Privacy Protection Act) z 1998 roku

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/families
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_BeInternetAwesome_DigitalCitizenshipSafety_FamilyGuide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
https://storage.googleapis.com/gweb-interland.appspot.com/en-us/hub/pdfs/Google_Digital_Wellbeing_Family_Guide.pdf
http://goo.gl/oM1DUF
http://goo.gl/oM1DUF
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710
https://support.google.com/chromebook/topic/2586066?hl=en&ref_topic=3399710

