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polnisch 

Umowa najmu urządzenia mobilnego dla uczniów 

Pomiędzy 

Stadt Braunschweig [Miastem Brunszwik] 
Fachbereich Schule [Wydział Szkolnictwa] 

Bohlweg 52 
38100 Braunschweig 

reprezentowanym przez 

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
Nazwa i adres szkoły 

 
 - zwanym dalej wynajmującym - 

a 

______________________________ 
 

______________________________ 
Imię i nazwisko oraz adres ucznia 

 
 

______________________________ 
Szkoła i rocznik/klasa 

 
 

reprezentowanym/ą przez 
Imię i nazwisko przedstawiciela prawnego/przedstawicieli prawnych 

     
- zwanym/ą dalej najemcą - 

zawarta została następująca umowa: 
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§ 1  
 Przedmiot umowy 

(1) W roku szkolnym ____________ wynajmujący udostępnia najemcy urządzenie mobilne i wszelkie 
akcesoria (zwane dalej przedmiotem najmu) określone poniżej:  
 

Urządzenie mobilne:  

Model:  

Numer seryjny:  

Numer najmu wynajmującego (opcjonalnie):  

Akcesoria:   

Uwagi:  

 
(2) Całkowita wartość przedmiotu najmu, o którym mowa w ust. 1, wynosi ____________ euro. 

(3) Najemca nie może dokonywać żadnych nieodwracalnych zmian technicznych na przedmiocie najmu. 

(4) Przedmiot najmu znajduje się w stanie zgodnym ze stanem uwzględniającym wcześniej powstałe 
uszkodzenia. 

 
§ 2  

 Okres najmu 

(1) Okres najmu rozpoczyna się wraz z wydaniem przedmiotu najmu przez wynajmującego w dniu i kończy 
się 

[  ] dnia _____________ 

[  ] z ostatnim dniem szkolnym roku szkolnego, na który została zawarta umowa najmu zgodnie z § 1 ust. 1.  

(2) Jeżeli najemca opuści szkołę przed upływem okresu najmu, o którym mowa w ust. 1, okres najmu wygasa 
z końcem ostatniego dnia nauki najemcy w tej szkole. 

(3) Najemca musi zwrócić przedmiot najmu w dobrym stanie niezwłocznie po upływie okresu najmu.  

§ 3  
 Przeznaczenie przedmiotu najmu 

(1) Przedmiot najmu jest udostępniany najemcy w celach przygotowania do zajęć i uczenia się (niezależnie 
od miejsca pobytu najemcy), używania na zajęciach oraz do wykorzystania w innym miejscu edukacji.  

(2) Prywatne użytkowanie przedmiotu najmu jest zabronione.  

(3) Za zgodność użytkowania z przeznaczeniem odpowiada opiekun prawny/opiekunowie prawni.  

§ 4  
[Centralne] Zarządzanie urządzeniami 

(1) Aplikacje i wszelkie oprogramowanie mogą zostać zainstalowane przez najemcę wyłącznie po 
otrzymaniu zgody wynajmującego.  

(2) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w dowolnym momencie centralnie 
zarządzanych aktualizacji oprogramowania dostępnego na urządzeniach mobilnych, na przykład w celu 
wypełnienia luk związanych z bezpieczeństwem. 

[(3) Urządzenie mobilne jest zarządzane centralnie za pośrednictwem systemu zarządzania urządzeniami 
mobilnymi z pomocą oprogramowania. Za pośrednictwem systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi 
wynajmujący monitoruje wdrożenia urządzeń mobilnych i zarządza wdrożeniami. Wynajmujący zastrzega 
sobie prawo do administrowania urządzeniami mobilnymi poprzez system zarządzania urządzeniami 
mobilnymi w następujący sposób: 
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 • resetowanie kodu odblokowującego;  
 • blokowanie urządzenia (aktywacja kodu odblokowującego);  
 • usuwanie danych dotyczących przedsiębiorstw;  
 • resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych;  
 • przekazywanie wiadomości na urządzenia;  
 • tworzenie reguł zgodności (profile) w celu określenia potrzeby aktualizacji lub utworzenia kopii zapasowych 
danych lub określenia naruszeń przez najemcę, na przykład w związku z nieuprawnionym usunięciem 
istniejących ograniczeń użytkowania;  
 • transfer danych z różnych wcześniej zdefiniowanych aplikacji na urządzenia, o ile najemca wyraził 
uprzednio zgodę na transfer danych. ] 

[(4) System zarządzania urządzeniami mobilnymi służy między innymi do zapewnienia bezpieczeństwa i 
poufności danych w przetwarzaniu danych, na przykład w przypadku utraty urządzenia mobilnego. 
Odpowiedzialność wynajmującego za usunięte dane jest wyłączona.] 

[(5) Warunkiem konfiguracji ustawień urządzenia mobilnego i zarządzania urządzeniem mobilnym przez 
wynajmującego jest przetwarzanie danych osobowych najemcy. Wyrażenie przez najemcę zgody na 
przetwarzanie jego/jej danych osobowych zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych lub 
zgoda opiekunów prawnych w przypadku najemców poniżej 16 roku życia zawiera się w osobnym 
oświadczeniu stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. Deklaracja wyrażenia zgody uwzględnia w 
szczególności obowiązki w zakresie przejrzystości i podawania informacji wynikające z art. 13 i 14 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.] 

 
 § 5  

 Obowiązki najemcy 

(1) Najemca musi powstrzymać się od jakiegokolwiek korzystania z przedmiotu najmu, które mogłoby 
zaszkodzić interesom lub reputacji wynajmującego lub szkoły w opinii publicznej, zagrozić bezpieczeństwu 
systemów informatycznych lub naruszyć obowiązujące przepisy prawa, także wewnątrzszkolne. Najemca 
nie może wykorzystywać przedmiotu najmu w szczególności do pobierania, przechowywania lub 
rozpowszechniania treści naruszających przepisy dotyczące prywatności, ochrony danych osobowych, 
prawa autorskiego lub prawa karnego. Niezależnie od dopuszczalności prawnej najemcy zabrania się 
również celowego lub świadomego uzyskiwania dostępu do treści niezgodnych z konstytucją, 
rasistowskich, gloryfikujących przemoc lub pornograficznych, a także ich przechowywania lub dystrybucji 
podczas korzystania z przedmiotu najmu. 

(2) Środki bezpieczeństwa podjęte przez administratora systemu nie mogą być przez najemcę zmieniane 
ani obchodzone. 

(3) Bezpośrednie połączenie wypożyczonych urządzeń mobilnych z innymi urządzeniami w celu transmisji 
danych jest dozwolone tylko wtedy, gdy źródła i łącza danych są godne zaufania i bezpieczne. [Najemca 
jest zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia interfejsów do transmisji danych między urządzeniami 
na niewielką odległość za pomocą technologii wykorzystujących fale radiowe (np. Bluetooth lub WLAN), 
gdy nie są one używane.] 

(4) W przypadku podejrzenia, że urządzenie mobilne lub program komputerowy są zainfekowane złośliwym 
oprogramowaniem, najemca musi niezwłocznie poinformować o tym wynajmującego. W przypadku 
podejrzenia złośliwego oprogramowania dalsze korzystanie z urządzenia mobilnego musi zostać 
wstrzymane do czasu otrzymania ponownej zgody od wynajmującego. 

(5) Najemca jest zobowiązany do udzielenia informacji o miejscu, w którym znajduje się przedmiotu najmu 
oraz do przedstawienia go w dowolnym momencie. Najemca zobowiązany jest do dbania o przedmiot 
najmu. 

§ 6  
 Przechowywanie danych 

(1) W miarę możliwości dane nie powinny być przechowywane na urządzeniu mobilnym, aby zapobiec ich 
utraty w przypadku zgubienia lub naprawy urządzenia. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za 
utratę danych, w szczególności z powodu usterek urządzenia lub jego niewłaściwej obsługi. 

(2) Opcje przechowywania na serwerach szkoły można uznać za przechowywanie online, na przykład w 
przypadku korzystania z chmury edukacyjnej Dolnej Saksonii [Niedersächsischen Bildungscloud NBC]. W 
tym zakresie rekomendacji udziela szkoła. 
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§ 7  
 Osobista odpowiedzialność najemcy 

Najemca jest odpowiedzialny za bezpieczne i zgodne z prawem korzystanie z udostępnionego mu 
przedmiotu najmu na tyle, na ile ma na to wpływ. Najemca ponosi odpowiedzialność za zgodność z prawem 
korzystania w szczególności w przypadku korzystania z aplikacji na urządzeniu mobilnym, również w 
zakresie przepisów o ochronie danych.  

§ 8  
 Przechowywanie urządzeń mobilnych 

(1) Przedmiot najmu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić dostęp do niego 
osobom nieupoważnionym.  

(2) Jeżeli w indywidualnych przypadkach zachodzi potrzeba pozostawienia przedmiotu najmu bez opieki w 
pomieszczeniach dostępnych dla innych osób lub w zamkniętym pojeździe mechanicznym, należy zadbać o 
to, aby przedmiot najmu nie był dobrze widoczny. 

[(3) Urządzenie mobilne należy przechowywać w dostarczonej osłonie ochronnej i nie wolno go z niej 
wyjmować. Osłona ochronna amortyzuje drobne wstrząsy i upadki.] 

§ 9  
 Zabezpieczenie fizyczne podczas użytkowania w ogólnodostępnym środowisku 

Jeżeli przedmiot najmu jest używany dłużej niż przez krótki czas w ogólnodostępnym środowisku, musi on 
być fizycznie zabezpieczony, o ile jest to technicznie możliwe. Można to zrobić na przykład za pomocą 
Kensington Lock. 

§ 10  
 Zabezpieczanie urządzeń mobilnych 

(1) Urządzenia mobilne muszą być chronione przez najemcę pięciocyfrowym kodem odblokowującym i 
skonfigurowane tak, aby blokowały się automatycznie najpóźniej po 15 minutach bez interakcji użytkownika 
i wymagały wprowadzenia kodu odblokowującego w celu odblokowania urządzenia, jeśli nie zostało to 
wcześniej skonfigurowane w ramach administracji centralnej.  

(2) Ustawiając kod odblokowujący, należy upewnić się, że nie wykorzystano łatwych do odgadnięcia 
sekwencji liczb (np. „1234”).  

(3) Jeśli kod odblokowujący jest utrwalony na piśmie, należy go przechowywać z dala od urządzenia 
mobilnego.  

§ 11  
 Specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa 

(1) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do automatycznej analizy danych przechowywanych na 
udostępnionych urządzeniach mobilnych za pomocą narzędzi technicznych (np. skanerów antywirusowych) 
w dowolnym momencie w celu zachowania bezpieczeństwa informacji i ochrony systemów 
informatycznych. 

(2) Wynajmujący może użyć filtra treści, aby odfiltrować nielegalne, niezgodne z konstytucją, rasistowskie, 
gloryfikujące przemoc lub pornograficzne treści internetowe. Dzięki filtrowi treści zawartość stron 
internetowych podczas działania przeglądarki jest automatycznie filtrowana pod kątem poszczególnych 
słów, fraz, obrazów lub linków wskazujących na dane treści, a gdy zajdzie taka konieczność, dostęp do 
treści za pośrednictwem urządzenia mobilnego jest blokowany. 

(3) Ocena danych zarejestrowanych poprzez analizę lub monitorowanie urządzeń mobilnych w celu kontroli 
obecności, działania lub zachowania jest zabroniona. 
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§ 12  
 Odpowiedzialność najemcy 

Przedmiot najmu podlega zwrotowi w stanie odpowiadającym warunkom umownym. Najemca ponosi 
odpowiedzialność za szkody zgodnie z wymogami przepisów prawnych. Najemca nie jest uprawniony do 
wymiany ani naprawy urządzenia.  

§ 13  
 Przekazywanie przedmiotu najmu 

(1) Przedmiot najmu nie może zostać przekazany osobom trzecim, nawet na krótki okres czasu.  

(2) W wyjątkowych przypadkach przedmiot najmu może zostać przekazany, jeśli zabranie go ze sobą na 
czas dostępu do danego obiektu nie jest dozwolone i wymagane jest pozostawienie go pod opieką osób 
trzecich. Przed przekazaniem przedmiotu najmu należy go zawsze wyłączyć.  

(3) Jeśli zajdzie taka potrzeba, krótkoterminowe przekazanie przedmiotu najmu innym uczniom lub 
nauczycielom na terenie szkoły jest dozwolone. 

§ 14  
Postępowanie w przypadku utraty i kradzieży 

(1) Szkoła i wynajmujący muszą zostać niezwłocznie poinformowani przez najemcę o ewentualnej utracie 
urządzenia mobilnego dostarczonego mu przez wynajmującego lub karty pamięci. Dotyczy to również 
sytuacji, jeśli urządzenie zostanie odnalezione.  

(2) W przypadku kradzieży przedmiotu najmu najemca musi niezwłocznie złożyć doniesienie o popełnieniu 
przestępstwa. Najemca musi niezwłocznie przedłożyć wynajmującemu oficjalne zaświadczenie o złożeniu 
doniesienia o popełnieniu przestępstwa lub jego kopię. 

(3) W przypadku braku możliwości odkupienia wypożyczonego urządzenia, najemca musi zrekompensować 
zaistniałą szkodę zgodnie z postanowieniami prawnymi. 

[§ 15] Ubezpieczenie 

(1) Najemca może na własną odpowiedzialność wykupić ubezpieczenie w celu ochrony w przypadku utraty 
lub kradzieży lub w przypadku naprawy urządzenia mobilnego, na przykład w przypadku uszkodzenia 
wyświetlacza. Koszty ubezpieczenia ponosi najemca. 

(2) Zaleca się wcześniejsze skontaktowanie się z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej lub 
wyposażenia domu. Odpowiednie usługi mogą być już zawarte w istniejących umowach ubezpieczeniowych 
lub można je w tym celu dokupić. 

§ 16  
 Inne 

(1) Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszej umowy okażą się nieskuteczne, nie ma to wpływu na 
ważność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązane są do interpretacji pozostałych postanowień 
umowy według zasad dobrej wiary, tak aby mimo nieważnych postanowień osiągnąć w miarę możliwości 
zamierzony cel. Jeśli interpretacja nie jest możliwa lub nie osiągnięto porozumienia w sprawie interpretacji, 
strony umowy muszą dążyć do wypracowania dodatkowych uzgodnień. 

2) Nie zawarto żadnych dodatkowych milczących, ustnych lub pisemnych porozumień umownych. Zmiany, 
uzupełnienia lub dodatkowe porozumienia umowne obowiązują tylko wtedy, gdy zostały uzgodnione na 
piśmie między stronami umowy. Dotyczy to również zmiany niniejszego wymogu dotyczącego formy 
pisemnej. 

 [Miejsce], ___________  

 

 

_______________________  ____________________  _________________________ 

Najemca (uczeń/uczennica)   Opiekun prawny   W imieniu wynajmującego: dyrekcja szkoły  

(z pieczątką) 
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Załącznik Wcześniej powstałe uszkodzenia 
Wymienione w § 1 ust. 1 umowy najmu urządzenia mobilne i wszelkie akcesoria wykazują następujące 
wcześniej powstałe uszkodzenia:  
  
Numer seryjny urządzenia: (w razie potrzeby dostosować grafikę)  

 

  
 
 
Opis:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


