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tel.: +48 61 8203 597, +48 61 8280 921
infolinia 0 801 080 930
www.bezpieczne-dane.eu

Bezpieczna poczta e-mailowa dla edukacji
Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016 poz. 922) każdy Administrator
Danych Osobowych (jakim jest również dyrektor szkoły) powinien zastosować odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby odpowiednio zabezpieczyć dane. Przede wszystkim przed
dostępem osób postronnych.
Obecnie poczta elektroniczna stała się popularnym narzędziem wymiany informacji zarówno w
komunikacji prywatnej, jak i służbowej. Powstaje jednak pytanie, czy jest ona bezpieczna i jak z niej
prawidłowo korzystać. Ogólnodostępne konta pocztowe nie są narzędziami, przeznaczonymi do
celów służbowych. Dużo lepszym rozwiązaniem są konta na odpowiednio zabezpieczonych
serwerach pocztowych, dedykowanych dla danego podmiotu/organizacji.
Proponujemy, bezpieczne pakiety e-mailowe oraz własną nazwę
na specjalnej domenie dla jednostek edukacyjnych :

www.nazwaszkoły.dlaedu.pl
np. www.sp20gniezno.dlaedu.pl

W ramach pakietu można tworzyć dowolne konta e-mailowe na własnej nazwie szkoły:

nazwa@nazwaszkoły.dlaedu.pl

np. sekretariat@sp20gniezno.dlaedu.pl
a.nowak@sp20gniezno.dlaedu.pl
szkola@sp20gniezno.dlaedu.pl

Wybierz pakiet kont mailowych:
1 konto e-mailowe dla szkoły z własną domeną






1 GB powierzchni dyskowej
Protokół szyfrowania SSL
Łatwy panel logowania
Możliwość samodzielnego konfigurowania konta
Wsparcie techniczne i nadzór

10 kont e-mailowych dla szkoły z własną domeną





5 GB powierzchni dyskowej
Protokół szyfrowania SSL
Łatwy panel logowania
Możliwość samodzielnego dodawania, usuwania i konfigurowania
kont
 Wsparcie techniczne i nadzór

Opłata
roczna
Cena 85 zł
brutto / 1 rok

Opłata
roczna
Cena 195 zł
brutto / 1 rok

30 kont e-mailowych dla szkoły z własną domeną





15 GB powierzchni dyskowej
Protokół szyfrowania SSL
Łatwy panel logowania
Możliwość samodzielnego dodawania, usuwania i konfigurowania
kont
 Wsparcie techniczne i nadzór

50 kont e-mailowych dla szkoły z własną domeną





25 GB powierzchni dyskowej
Protokół szyfrowania SSL
Łatwy panel logowania
Możliwość samodzielnego dodawania, usuwania i konfigurowania
kont
 Wsparcie techniczne i nadzór

Opłata
miesięczna
Cena 45 zł
brutto / 1 mc

Opłata
miesięczna
Cena 75 zł
brutto / 1 mc

W ramach Pakietów jednorazowo zakładamy i konfigurujemy konta e-mailowe oraz
przeprowadzamy krótki instruktaż.

Dane do faktury: ………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………

Zamawiam wybrany pakiet kont mailowych:

…………………………………………………………………….
Pieczęć i podpis Dyrektora Szkoły

Proszę wypełnić druk zamówienia i wysłać skan pod adres mailowy
kontakt@bezpieczne-dane.eu
czas realizacji ok. 14 dni

