
 

Regulamin korzystania z usługi MS Office 365 

uzyskanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie 

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, warunki i zakres korzystania z usługi Microsoft 

Office 365 przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin korzystania z usługi 

MS Office 365 uzyskanej przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie”;  

2) usłudze – należy przez to rozumieć usługę MS Office 365 A1; 

3) użytkowniku – należy przez to rozumieć pracowników i uczniów Zespołu  

Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie korzystających z usługi; 

4) domenie – należy przez to rozumieć domenę zspwaplewo.szkolna.net do której 

przypisane są konta użytkowników; 

5) administratorze – należy przez to rozumieć pracownika Zespołu  

Szkolno – Przedszkolnego w Waplewie, któremu przypisana została rola 

administratora. 

6) loginie – należy przez to rozumieć identyfikator użytkownika, pozwalający  

na jednoznaczną identyfikację w usłudze; 

7) haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków, pozwalający na autoryzację 

użytkownika w celu uzyskania dostępu do usługi; 

8) MS – należy przez to rozumieć firmę Microsoft; 

9) ZS-P w Waplewie – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno – Przedszkolny  

w Waplewie. 

§2 Dostęp do usługi 

1. Niezależnie od roli w systemie (uczeń/nauczyciel) sposób uzyskania dostępu do usługi 

jest taki sam. 

2. Usługa dostępna jest na zasadach określonych: 

1) w niniejszym regulaminie i 

2) przez firmę Microsoft,  dostępnych na stronie internetowej pod adresem 

https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/. 

3. W ramach uzyskanych licencji, ZS-P w Waplewie ma możliwość korzystania  

z pakietów usług: 

1) Office 365 A1 dla uczniów lub studentów; 

2) Office 365 A1 dla nauczycieli lub wykładowców. 

4. Pełna specyfikacja usługi znajduje się na stronie  https://www.microsoft.com/pl-pl. 

5. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto w domenie placówki. 

https://www.microsoft.com/pl-pl/servicesagreement/
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6. Warunkiem korzystania z usługi jest: 

1) posiadanie statusu pracownika lub ucznia ZS-P w Waplewie; 

2) zaakceptowanie niniejszego regulaminu; 

3) aktywowanie konta w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 

7. W celu aktywacji konta ucznia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego 

(rodzica/opiekuna prawnego). 

8. Usługa dostępna jest z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, poprzez dowolną 

aktualną przeglądarkę internetową. https://www.microsoft.com/pl-pl. Z części usług 

można korzystać także za pomocą urządzeń mobilnych typu tablet, smarfon itp. 

§3 Rejestracja w usłudze 

1. Aktywacji konta dokonuje administrator. 

2. Aktywacja polega na umożliwieniu logowania za pomocą konta użytkownika  

w domenie zspwaplewo.szkolna.net. 

3. Przypisana nazwa konta nie podlega zmianie w żadnej chwili korzystania z usługi. 

4. Aby skorzystać z usługi należy zalogować się z wykorzystaniem właściwego  

dla użytkownika loginu oraz hasła, poprzez interfejs dostępny pod adresem 

https://www.microsoft.com/pl-pl lub www.office.com. 

5. Cześć funkcjonalności, dostępnych w ramach usługi, może być dostępna poprzez 

aplikacje zewnętrzne instalowane na komputerach (klienci poczty, klienci OneDrive),  

a także na urządzeniach mobilnych. Jeżeli są to produkty niezależne od firmy Microsoft 

należy zapoznać się z instrukcjami dostarczonymi z tymi produktami. 

UWAGA: korzystanie z zewnętrznych klientów dla usługi nieautoryzowanych przez 

MS może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo danych, który może być 

niemożliwy do przewidzenia przez administratorów, co zwalnia ich  

z odpowiedzialności za ewentualną utratę, zmianę lub ujawnienie danych użytkownika 

na skutek działania tych narzędzi;  

6. Kolejność działań: 

1) administrator przydziela użytkownikom konta w domenie zspwaplewo.szkolna.net 

i generuje jednorazowe hasła dostępu; 

2) dane konfiguracyjne przekazuje użytkownikom: 

a) w przypadku pracowników – bezpośrednio, w formie papierowej do rąk 

własnych, na wskazane adresy e-mail lub poprzez dziennik elektroniczny, 

b) w przypadku uczniów lub ich przedstawicieli ustawowych – za pośrednictwem 

wychowawców poszczególnych oddziałów, 

c) wychowawcy przekazują dane konfiguracyjne za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego, 

d) użytkownik lub jego przedstawiciel ustawowy konfigurują usługę zgodnie  

z instrukcją na stronie logowania i/lub przy pomocy instrukcji stanowiącej 

załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Instrukcja pracy z usługą dostępna jest na stronie https://support.office.com. 

§ 4 Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. 

1. Usługa 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. 

https://www.microsoft.com/pl-pl
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2. Dostęp do konta jest chroniony hasłem. Hasło stanowi zabezpieczenie dostępu do usługi 

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. 

3. Administratorem danych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Waplewie (Waplewo 

15, 11-015 Olsztynek, tel. 89 5139 206, mail. zsp.waplewo@olsztynek.pl. W Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Waplewie został powołany Inspektor Ochrony Danych 

(dane kontaktowe: adres e-mail: maciej.zolnowski@cbi24.pl). 

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Standardowych Klauzul Umownych firmy 

Microsoft oraz przepisów prawa. 

5. Dane powierzone w ramach korzystania z usługi to: imię, nazwisko, login użytkownika, 

oddział, do którego uczęszcza uczeń oraz nazwa placówki. 

6. Informacja o służbowym adresie e-mail każdego z użytkowników jest jawna  

i powszechnie dostępna. 

7. Użytkownicy lub jego przedstawiciele ustawowi mają prawo dostępu do swoich danych 

osobowych. 

8. Korzystanie z niektórych funkcjonalności dostępnych w usłudze może wiązać się  

z podaniem dodatkowych danych. Podanie tych danych uregulowane jest osobnymi 

regulaminami dostarczanymi przez firmę Microsoft i użytkownik zobowiązuje się  

do zapoznania z nimi oraz przyjmuje do wiadomości, iż jedynym administratorem tak 

pozyskanych danych jest Microsoft zgodnie z zapisami właściwych regulaminów.  

§5 Użytkowanie 

1. Usługa przeznaczona jest wyłącznie do celów dydaktyczno - wychowawczych  

ZS-P w Waplewie. 

2. Użytkownik może otrzymywać korespondencje, na adres konta e-mail i w obszarze 

usługi, w ramach realizacji działalności dydaktyczno – wychowawczej placówki  

lub systemu poczty elektronicznej. 

3. Użytkownik ma prawo korzystać z usługi w pełnym zakresie jej funkcjonalności 

przestrzegając obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych. 

4. Użytkownik zobowiązuje się do: 

1) działania w sposób nienaruszający prawa innych użytkowników; 

2) nieujawniania haseł i niedopuszczania do korzystania z usługi osobom trzecim; 

3) niewykorzystywania usługi do wysyłania niechcianych wiadomości lub masowej 

poczty kierowanej do losowych odbiorców (spam); 

4) niewykorzystywania usługi w celach zarobkowych,  

5) nieudostępniania wizerunku osób trzecich bez ich zgody oraz utworów objętych 

ochroną praw autorskich bez zgody ich autora; 

6) nieprzechowywania i nieudostępniania treści zabronionych prawem; 

7) niepodejmowania działań mogących zakłócić działanie usługi; 

8) nierozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem. 

5. Użytkownicy lub ich przedstawiciele ustawowi ponoszą odpowiedzialność za treść  

i zawartość swoich kont. 

6. Działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu mogą 

skutkować czasowym lub bezterminowym blokowaniem usługi. 

7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługa może być monitorowana,  

przez procesy administracyjne w celach związanych z zapewnieniem jej 



bezpieczeństwa i nienaruszalności prawa, optymalizacją wydajności, ogólną 

konfiguracją systemu, rozliczaniem i wykorzystaniem zasobów. 

8. Zaprzestanie świadczenia usług następuje: 

1) z chwilą rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem; 

2) do 30 września roku, w którym uczeń otrzyma status absolwenta; 

3) do maksymalnie dwóch tygodni od chwili utracenia statusu ucznia z przyczyn 

innych niż ukończenie szkoły; 

4) na pisemną prośbę użytkowników lub ich przedstawicieli ustawowych, skierowaną 

do dyrektora ZS-P w Waplewie.; 

5) w wyniku działania użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego 

regulaminu i/lub przepisów prawa. 

§6 Zasady odpowiedzialności 

1. ZS-P w Waplewie nie ponosi odpowiedzialności za: 

1) skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie 

z usługi; 

2) utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, lub innymi okolicznościami 

niezależnymi od placówki; 

3) przerwy w funkcjonowaniu systemu zaistniałe z przyczyn technicznych; 

4) szkody wynikłe z winy użytkowania; 

5) treści przesyłane w ramach usługi. 

2. ZS-P w Waplewie zastrzega sobie prawo do: 

1) zmiany zasad funkcjonowania usługi; istotne zmiany dotyczące zasad będą 

podawane do wiadomości użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej; 

2) śledzenia korespondencji e-mail uczniów; 

3) wglądu do kont uczniów; 

4) blokowania lub zamykania kont użytkowników, którzy: 

a) utracili status pracownika lub ucznia ZS-P w Waplewie, 

b) wykorzystują je w sposób niezgodny z przeznaczeniem, niniejszym 

regulaminem oraz przepisami prawa. 

5) przechowywania danych kont użytkowników wymienionych w punkcie 4,  

maksymalnie przez okres 6 miesięcy; dane te mogą być w tym czasie udostępnione 

na pisemny wniosek zainteresowanego. 

§7 Wsparcie techniczne 

1. Reklamacje, uwagi oraz pytania dotyczące działania usługi należy zgłaszać  

do administratora za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

2. Nadzór, wsparcie i opiekę techniczną nad systemem sprawuje administrator. 

3. Opieka i wsparcie w zakresie dostępu i obsługi, po zalogowaniu się, jest świadczona 

również bezpośrednio przez firmę Microsoft w sposób określony pod adresem 

https://www.microsoft.com/pl-pl. 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieujętych w  niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r. 
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