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Безпека та конфіденційність Webex для освіти
Рішення Cisco Webex для Освіти грунтуються на засадах безпеки та конфіденційності. Усі продукти та послуги
Cisco створені на базі безпечного життєвого цикл розробки продуктів Cisco (CSDL) і перевірені на відповідність
суворим стандартам безпеки та конфіденційності Організації Безпеки та Довіри Cisco. Стандарти Cisco
гарантують, що продукція Webex підходить для дистанційного керування навчанням для всіх студентів,
включаючи тих, хто в К-12.
Webex дотримується КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ користувачів та їхніх даних - незалежно від того, чи обліковий
запис користувача є частиною приватної школи або індивідуальний чи безкоштовний. Будь ласка, перегляньте
сторінку довіреної платформи Cisco Webex для отримання додаткової інформації. Коротко, Webex:
• НЕ продає дані користувача
• НЕ показує рекламу користувачам на платформі Webex
• НЕ відстежує поведінку, використання даних чи пошукові запити окремих користувачів для
рекламних цілей
Для отримання додаткової інформації про те, як Webex обробляє дані користувачів, див Таблицю даних
конфіденційності Webex Meetings. Webex забезпечує безпечні налаштування за замовчуванням, що
дозволяють адміністраторам, викладачам та студентам вільно співпрацювати, наприклад:
• Коли викладачі планують заняття через Webex, є два простих варіанти: дозволити зовнішнім учасникам
приєднуватися до класу, чи ні. Вчителі можуть легко контролювати, хто має дозвіл приєднуватися до
класу.
• Webex має додаткову функціональність на основі ролей - наприклад, адміністратори Webex можуть
обмежити студентів ділитися своїм екраном, якщо ведучий наради не надає їм дозволу.
• Webex забезпечує надійні паролі за замовчуванням для будь-якої зустрічі, щоб запобігти небажаному доступу
• Усі записи та транскрипції зустрічей шифруються та зберігаються у Cisco, а не у сторонніх розробників чи
постачальників.
Cisco надає школам можливість проводити зустрічі Webex відповідно до стандартів безпеки COPPA,
FERPA та їх власної політики конфіденційності та безпеки:
•
•
•
•
•

Школи, які використовують Webex, несуть відповідальність за отримання згоди від батьків або опікунів на
збір, використання та обробку особистої інформації студента.
Webex рекомендує батькам або опікунам мати можливість запитувати, отримувати доступ, виправляти,
видаляти чи припиняти ділитися особистою інформацією, зібраною від їх неповнолітніх дітей.
Будь-яка нова функція чи функціонал, який обробляє дані суттєво інакше, відображатиметься "негайно" у
вигляді контекстного повідомлення або вимагатимеме входу.
Cisco публікує поширені запитання щодо конфіденційності та безпеки для батьків та опікунів та
адміністраторів шкіл.
Школи можуть самостійно вирішити, як впровадити Webex для їхніх конкретних навчальних потреб, яким
чином учні будуть отримувати доступ до платформи та чи інтегрувати її із іншими системами управління
навчанням.
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