Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
1. Przetwarzanie danych osobowych podczas zajęć on-lie jest realizowane w związku
Rozporządzaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącego kształcenia zdalnego.
2. Administrator przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz
do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Platformy.
3. Administrator dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych
mu przez użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem
przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.
4. Administrator przetwarza dane, które zostają podane przez Użytkownika w ramach
korzystania z Platformy https://zeszyt.org.pl tj: informacje wprowadzane dobrowolnie
przez użytkownika – poprzez wypełnienie i wysłanie formularzy, modyfikację profilu lub
kontaktu oraz informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu – wśród nich są:
 informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie
dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz
wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję
przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
 adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny
numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego
dany użytkownik łączy się z siecią,
 ciasteczka (z ang. tzw. "cookies") czyli pliki tekstowe tworzone i przechowywane na
komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej,
 logi platformy - oprogramowanie platformy automatycznie zapisuje informacje
dotyczące poruszania się użytkowników na platformie. Informacje o niektórych
zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w platformie. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem internetowym i
zapewnieniu
bezpieczeństwa
danych.
Dane
są
kojarzone
z zalogowanymi użytkownikami.
Zasady i środki bezpiecznego prowadzenia lekcji zdalnej
1. W lekcji on-line nie mogą uczestniczyć osoby postronne, biorą udział jedynie uczniowie
z danej klasy.
2. Link i hasło do lekcji online jest indywidualne dla każdej klasy. Dla bezpieczeństwa
wszystkich uczestników lekcji nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do
naszych zajęć.
3. W systemie nauczyciel może jedynie publikować ogólne materiały edukacyjne, bez
ujawniania jakichkolwiek danych osobowych uczniów lub rodziców.
4. Podczas wideokonferencji kamera powinna pokazywać tylko to, co faktycznie może być
pokazane w trakcie lekcji (ustawiamy kamerę w taki sposób, aby nie obejmowała zbyt
dużego obszaru)
5. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić printscreenów i upubliczniać. Złamanie
tej zasady wiąże się nie tylko wykluczeniem z lekcji, ale też z konsekwencjami
prawnymi. Nagrywanie lekcji w aplikacji jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
6. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać
mocnych haseł dostępowych, a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno
zostać zablokowane. Zalecane jest także skonfigurowanie automatycznego blokowania
komputera po pewnym czasie bezczynności, oraz założenie odrębnych kont
użytkowników w przypadku korzystania z komputera przez wiele osób.

Gdy dane są przechowywane na urządzeniach przenośnych, muszą być bezwzględnie
szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem
przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
8. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych
w przesyłanych wiadomościach. Zawsze przed wysłaniem wiadomości, należy upewnić
się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych, oraz że zamierza się wysyłać ją do
właściwego adresata.
9. W przypadku korzystania z domowej sieci WiFi, należy upewnić się, że została ona
skonfigurowana w sposób minimalizujący ryzyko włamania.
10. Minimalne wymagania dla urządzenia w zakresie bezpieczeństwa:
a. Na urządzeniu jest legalne i aktualne oprogramowanie,
b. Zostały włączone automatyczne aktualizacje,
c. Został zainstalowany i działa w tle program antywirusowy,
d. Wyłączono autouzupełnianie i zapamiętywanie hasła w przeglądarce internetowej.
11. Niedozwolone jest kształcenie na odległość w miejscach publicznych.
7.
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