
Bezpieczniejsza edukacja 
z Google for Education
Główny cel Google for Education to zapewnienie społeczności 
szkolnej bezpiecznego cyfrowego środowiska edukacyjnego, 
aby umożliwić nauczanie i zdobywanie wiedzy bez obaw 
o prywatność i bezpieczeństwo danych.

Bezpieczeństwo cyfrowych 
przestrzeni do nauki

Chroń swoją społeczność szkolną 
przed rosnącymi zagrożeniami 
w sieci za pomocą jednych 
z najbardziej zaawansowanych 
zabezpieczeń cyfrowych na świecie. 

Ochrona prywatności 
w społeczności szkolnej

Potraktuj prywatność danych 
Twojej społeczności szkolnej 
priorytetowo, korzystając 
z narzędzi, które spełniają 
najwyższe standardy dotyczące 
odpowiedzialności w sieci.

PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Kontrola danych i wgląd 
w zagrożenia bezpieczeństwa

Bądź na bieżąco z zagrożeniami 
bezpieczeństwa dzięki centralnej 
konsoli, która zapewnia pełny wgląd 
we wszystkie dane oraz ustawienia 
i daje większą kontrolę.

Cyberbezpieczeństwo 
jest ważniejsze 
niż kiedykolwiek wcześniej

Raport opublikowany przez FBI i inne 
agencje federalne ujawnił, że szkoły 
podstawowe i ponadpodstawowe stały 
się głównym celem cyberataków 
w roku szkolnym 2020–2021. Ataki
 te stanowiły większość wszystkich 
ataków typu ransomware.

Ścisła zgodność ze standardami dotyczącymi 
prywatności i bezpieczeństwa w edukacji

Usługi Google for Education są zgodne z rygorystycznymi 
standardami dotyczącymi prywatności w edukacji, np. 
FERPA, COPPA, RODO, Student Privacy Pledge i innymi.

Google nieustannie dba 
o Twoje bezpieczeństwo w sieci: 

● Każdego dnia Gmail blokuje 100 milionów 
prób wyłudzenia informacji.

● W każdym tygodniu Google identyfikuje 
30 tysięcy niebezpiecznych witryn.

● W każdym miesiącu 74 miliony osób korzystają 
z pomocy menedżera haseł Google.

● Każdego roku 700 milionów ludzi wzmacnia swoje 
bezpieczeństwo dzięki funkcji Sprawdzania zabezpieczeń.

Dzięki Google każdy dzień jest bezpieczniejszy

Więcej informacji na temat prywatności 
i bezpieczeństwa znajdziesz na stronie 
edu.google.com/privacy.

    
    

    

https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://www.ic3.gov/Media/News/2020/201211.pdf
https://cloud.google.com/security/compliance/?hl=pl
https://passwords.google.com/
https://myaccount.google.com/security-checkup
http://edu.google.com/privacy


Google for Education zapewnia bezpieczeństwo podczas nauki i komunikacji wszystkim członkom 
Twojej społeczności szkolnej, oferując wbudowane zabezpieczenia, ścisłą zgodność ze 
standardami i kontrolę nad danymi.

Wbudowana, automatyczna 
ochrona przez całą dobę

● Wbudowane automatyczne 
zabezpieczenia, które pozwolą 
Ci na bieżąco kontrolować stale 
rosnące zagrożenia bezpieczeństwa.

● Zapobiegawcze blokowanie 
z całodobowym monitorowaniem, 
aby zapewnić bezpieczeństwo 
w cyfrowym środowisku edukacyjnym.

● Skalowalność klasy biznesowej oraz 
niezawodność zaprojektowane tak, 
aby radzić sobie ze skrajnymi 
zmianami aktywności i zapewnić 
dostępność przez 99,9% czasu.

● Bezpieczniejsze przeglądanie 
i wyszukiwanie z dostosowanymi 
do wieku treściami, domyślnie 
dobranymi dla uczniów poniżej 
18 roku życia.

● Pomocne wskazówki 
i spersonalizowane rekomendacje, 
które pozwolą uniknąć zagrożeń 
w cyfrowym świecie.

 

Zgodne z wymogami praktyki 
dotyczące danych

● Zgodność z rygorystycznymi 
standardami dotyczącymi 
prywatności, np. FERPA, 
COPPA i RODO.

● Brak reklam w Google Workspace 
for Education; do tego dane osobowe 
uczniów poniżej 18 roku życia nie są 
wykorzystywane do kierowania reklam.

● Przejrzystość naszych protokołów 
bezpieczeństwa danych 
i zasad prywatności.

● Odpowiedzialność cyfrowa – zasoby 
i szkolenia wspierające 
bezpieczeństwo w internecie.

Widoczność i kontrola

● Prawo własności danych i kontrola, 
dzięki którym możesz zarządzać 
danymi tak, jak chcesz.

● Kompleksowe ustawienia 
zabezpieczeń i alerty w czasie 
rzeczywistym w Centrum bezpieczeństwa.

● Analizy i statystyki w panelu 
bezpieczeństwa dostosowane 
do Twoich potrzeb.

● Elastyczność i kontrola umożliwiające 
zmianę ustawień domyślnych 
dla całych szkół, klas lub 
poszczególnych osób.

● Zaawansowane aktualizacje 
zabezpieczeń zapewniające możliwość 
dodania proaktywnych funkcji 
bezpieczeństwa, dopasowanych 
do unikalnych potrzeb Twojej instytucji.

Stwórz bezpieczne warunki 
do nauczania i zdobywania wiedzy 
dzięki Google for Education.

Polegaj na wbudowanych, zautomatyzowanych 
funkcjach, które zapewniają kompleksowy i ciągły 
monitoring i pozwalają ograniczyć ryzyko, jednocześnie 
minimalizując zakłócenia w bezpiecznym cyfrowym 
środowisku edukacyjnym. Wszystko to znajdziesz w:

● Google Workspace for Education Fundamentals*,
● Chromebookach,
● licencji na Chrome Education.

* Bezpłatnie dla instytucji, które spełniają określone 
wymagania.

Dodaj funkcje premium dopasowane 
do konkretnych potrzeb Twojej instytucji.

Wybierz jedną z licencji, aby uzyskać dodatkowe 
funkcje zabezpieczeń w Centrum bezpieczeństwa 
i proaktywnie chronić dane i urządzenia w szkole. 
Licencje obejmują:

● Google Workspace for Education Standard,
● Google Workspace for Education Plus.
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Więcej informacji na temat prywatności 
i bezpieczeństwa znajdziesz na stronie 
edu.google.com/privacy.

    
    

    

https://support.google.com/a/answer/134628?hl=pl
https://support.google.com/a/answer/134628?hl=pl
http://edu.google.com/privacy

