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REGULAMIN SZKOLNEJ SIECI Wi-Fi 

w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego 
z siedzibą w Cieszynie 

 
1. Szkolna sieć Wi-Fi w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie (zwanym dalej Szkołą) 

dostępna jest dla nauczycieli, pracowników i uczniów korzystających z Internetu. 

2. Użytkownik otrzymuje dostęp do sieci wyłącznie za pośrednictwem jednego wybranego przez siebie urządzenia. 

3. Dostęp do sieci przydzielany jest na podstawie poprawnie wypełnionego formularza dostępnego w formie 

elektronicznej. 

4. Każdy użytkownik przed podłączeniem do sieci samodzielnie konfiguruje swój sprzęt i instaluje oprogramowanie 

umożliwiające korzystanie z zasobów sieci Internet. 

5. Sieć bezprzewodowa jest filtrowana. Oznacza to, iż nie wszystkie zasoby sieci internet są dostępne. 

6. Użytkownik łączący się z siecią za pośrednictwem swojego komputera zobowiązany jest do instalacji 

oprogramowania antywirusowego zabezpieczającego przed rozpowszechnianiem wirusów komputerowych. 

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody spowodowane jego działalnością w sieci. 

8. Korzystanie z sieci Wi-Fi odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. 

9. Użytkownik korzysta z sieci Wi-Fi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego 

Regulaminu. 

10. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywania sieci Wi-Fi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo. 

W szczególności Użytkownikowi zabrania się: udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione 

prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.; 

przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste, rozsyłać niezamówione przez 

odbiorców treści o charakterze reklamowym (spam), rozpowszechniać wirusów komputerowych i innych programów 

mogących uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu, uzyskiwać nieuprawniony dostęp 

do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu, naruszać 

zabezpieczeń zastosowanych w sieci Wi-Fi, uruchamiać serwery usług, które mogą zostać uznane za 

niebezpieczne dla funkcjonowania sieci Wi-Fi. 

11. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego 

z przeznaczeniem korzystania z sieci Wi-Fi, Szkoła  uprawniona będzie do zablokowania dostępu do sieci.  

12. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć Wi-Fi, w tym za treść 

i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne 

z prawem. 

13. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu spowodowane korzystaniem z sieci Wi-Fi. 

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące w tym zakresie 

przepisy prawa. 

15.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 

16. Zmiany parametrów technicznych sieci Wi-Fi nie powodują zmiany niniejszego Regulaminu ani nie wymagają 

ogłoszenia. 

17. Zasady przetwarzania danych osobowych związanych z korzystaniem ze szkolonej sieci Wi-Fi stanowią integralny 

element niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie potwierdzenie zapoznania się 

z przetwarzaniem danych osobowych w związku z korzystaniem ze szkolnej sieci Wi-Fi. 

18. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.09.2022 r. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  
dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem ze szkolonej sieci Wi-Fi 

na terenie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Ewangelickiego z siedzibą w Cieszynie  

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego 
w Cieszynie informuje, iż: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zapewnieniem dostępu do darmowej sieci internetowej 
na terenie Liceum jest Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego z siedzibą w Cieszynie, ul. Sienkiewicza 
2, 43-400 Cieszyn, tel. +48 33 852 12 37, e-mail: lote@tecieszyn.pl, reprezentowane przez Dyrektora. 

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się za 
pośrednictwem adresu e-mail: iod@tecieszyn.pl. 

3. Dane są przetwarzane w oparciu o świadomie wyrażoną zgodę polegającą na przekazaniu przez użytkownika: 
adresu e-mail zarejestrowanego w domenie szkolnej, numeru MAC urządzenia oraz klasy, do której uczęszcza 
użytkownik, co pozwala powiązać urządzenie z użytkownikiem. Celem usługi jest umożliwienie upoważnionym 
korzystania z Internetu w prosty i bezpieczny sposób na terenie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa 
Ewangelickiego.  

4. W procesie logowania do sieci niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia: potencjalnej 
możliwości powiązania użytkownika z przekazanym numerem MAC w przypadku naruszenia przez niego prawa 
i wpłynięcia stosownego wniosku o udostępnienie danych przez organy uprawnione na mocy prawa; zapewnienia 
możliwości kontaktu z użytkownikiem w przypadku konieczności zwrócenia uwagi na niewłaściwość działań. 

5. Informacje umożliwiające powiązanie dostępu sieciowego z osoba fizyczną są posiadane jedynie przez osoby 
upoważnione przez Administratora. Pozyskane dane pozwalają na identyfikację urządzenia, z którego korzysta się 
na potrzeby przeglądania stron internetowych i stosowania aplikacji mobilnych, przez Szkołę, poprzez nr MAC. 

6. Zakres przetwarzania danych osobowych obejmuje: adres e-mail, adres interfejsu sieciowego (MAC) – ta wartość 
jest udostępniana przez urządzenie użytkownika; identyfikator użytkownika pozwalający na jednoznaczne 
powiązanie go z osobą fizyczną; lokalizację użytkownika na terenie sieci (identyfikator punktu bezprzewodowego 
obsługującego użytkownika), klasę, do której uczęszcza użytkownik. 

7. Dane są przechowywane przez okres pobierania nauki w Liceum lub do odwołania. 

8. Odbiorcami danych są Administratorzy infrastruktury sieciowej i usługowej wymaganej do świadczenia usługi 
posiadające stosowne upoważnienie wydane przez administratora. 

9. W procesie uwierzytelnienia następuje wymiana komunikatów pomiędzy instytucją udostępniającą sieć, a instytucją 
macierzystą użytkownika. Jeżeli instytucja udostępniająca sieć, na terenie której jest użytkownik, znajduje się poza 
terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to dane użytkownika są przekazywane do tej instytucji, a zatem 
poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

10. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

c) przenoszenia danych,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych 
osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych skutkować będzie brakiem 
możliwości korzystania z darmowej wewnętrznej sieci internetowej na terenie Liceum.   

12. Wyrażoną zgodę możne odwołać bezpośrednio u administratora wewnętrznej szkolnej sieci Wi-Fi, ADO lub 
u Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  

13. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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