
Regulamin korzystania
z Google Suite w Zespole Szkół

im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Google Suite w chmurze.
Korzystając z Usługi, akceptujesz niniejsze warunki, w związku z tym zapoznaj
się z nimi dokładnie.

Używane pojęcia:

Google Suite - usługa online, zwana również „Chmurą”, Google Suite dla
Edukacji
w jednostce organizacyjnej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.
Dystrybutor - Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej.

Użytkownik - użytkownik licencjonowanego Google Suite.

I. Korzystanie z usługi „Chmura”

1. Warunkiem użytkowania Usługi Chmury jest przestrzeganie wszelkich zasad
przedstawionych w Regulaminie.

2. Usługa dostępna jest wyłącznie dla pracowników i uczniów Zespołu Szkół
im. Juliana Tuwima, którzy zaakceptowali regulamin.

3. Usługa Chmury umożliwia dostęp do bieżących danych w Chmurze,
automatyczne

4. Warunkiem uzyskania dostępu do danych jest rejestracja w chmurze
i akceptacja regulaminu

5. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekuna prawnego

II. Konto Użytkownika

1. Usługa Chmury świadczona jest BEZPŁATNIE za pośrednictwem
zabezpieczonych bezpiecznym certyfikatem SSL usług w domenach:
tuwim.edu.pl, hotelarz.edu.pl i uczen.hotelarz.edu.pl.

2. Użytkownik może korzystać z Usługi za pomocą dowolnego urządzenia
mobilnego, posiadającego przeglądarkę Internetową oraz stały dostęp do
Internetu.

3. Podczas pierwszego logowania zalecane jest, by Użytkownik zmienił hasło na
własne.

4. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej
identyfikatora lub hasła do usługi i ponosi wyłączną odpowiedzialność za
szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

5. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych adresowych w Programie należy



skontaktować się z administratorem systemu
6. W przypadku utraty hasła, Użytkownik otrzymuje możliwość skorzystania z

funkcji odzyskiwania hasła, gdzie należy podać login oraz adres e-mail na,
który zostanie wysłany link umożliwiający wygenerowanie nowego hasła.

7. Zalecane jest włączenie weryfikacji dwuetapowej w celu zabezpieczenia konta
8. Po zaprzestaniu korzystania z Usługi wszelkie dane podlegają usunięciu z

serwera w terminie 2 lat, licząc od miesiąca stycznia kolejnego roku, chyba
że w porozumieniu z administratorem zostaną ustalone inne terminy.

9. Użytkownik oświadcza, że ma prawa do przechowywanych zasobów i bierze
za nie pełną odpowiedzialność prawną. Dystrybutor nie ponosi
odpowiedzialności za zasoby zarządzane przez Użytkownika

10. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Chmury w sposób zgodny z
Netykietą i zasadami prawa (niełamania praw autorskich, nieudostępniania
nielegalnych zasobów i nieużywania Chmury w sposób niezgodny z prawem)

11. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane będą zgodnie z zasadami prawa
autorskiego.

III. Płatności
1. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla wszystkich uprawnionych

Użytkowników

IV. Ochrona prywatności i praw autorskich

1. Deweloper zobowiązuje się do niewykorzystywania danych Użytkownika do
celów innych niż te związane z funkcjonowaniem usługi.

V. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z usługi możliwe jest na wszystkich przeglądarkach
internetowych w najnowszych, obecnie obowiązujących wersjach. Zalecane
przeglądarki internetowe to: Chrome, Opera, FireFox, Safari, Internet Explorer.
Zalecana rozdzielczość, dla której zoptymalizowana jest strona internetowa to
minimum 1280x1024 lub większa Deweloper nie ponosi odpowiedzialności za
błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów
teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania,
opóźnieniami w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję
danych.

Deweloper nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialny za konsekwencje
korzystania z Usługi Chmury.


