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Notatka z szkolenia „Twoje dane - Twoja sprawa” zrealizowanego w ramach X edycji 

Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego skierowanego do uczniów i nauczycieli 

 

 

 

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym i Urząd 

Ochrony Danych Osobowych (UODO) zorganizowały w dniach 2-3 października 2019 r.  

w gmachu Senatu szkolenie na temat ochrony danych osobowych. Szkolenie otworzył 

Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podkreślając, że 

jest to dziesiąta edycja cieszącego się popularnością programu szkoleniowego. To z niego  

o ochronie danych osobowych dowiedziały się tysiące nauczycieli, setki tysięcy uczniów i za 

ich pośrednictwem tysiące rodziców. W szkoleniu w Senacie uczestniczyli nauczyciele  

i dyrektorzy szkół podstawowych i liceów oraz uczniowie szkół podstawowych. Prelegenci 

opierali wystąpienia na przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 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 (RODO).  

W trakcie szkolenia przedstawiano tzw. dobre praktyki upowszechniania wiedzy  

o ochronie danych osobowych.  

Pani Anna Lewandowska ze Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie przedstawiła 

cechy dobrego koordynatora programu. Są nimi: samodzielność i samodyscyplina, zdolność 

motywowania innych, odporność na stres, sumienność, empatia i zaangażowanie. Do zadań 

koordynatora należy prowadzenie w szkołach zajęć związanych z tematyką ochrony danych 

osobowych oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

Do jego zadań należy też przygotowanie raportu ewaluacyjnego z podjętych działań oraz 

bieżące uzupełnianie wykazu planowanych inicjatyw. 

Pani Natalia Skowrońska, reprezentująca Zespół ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia  

i Szkolnictwa UODO, przedstawiła zagadnienia związane z realizacją obowiązku 

informacyjnego we współczesnej szkole. Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie 

informacje i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych były łatwo 



dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. Zgodnie z art. 13 

RODO administrator uzyskuje dane od osoby, której dane dotyczą natomiast w oparciu o art. 

14 RODO administrator uzyskuje dane osoby z innych źródeł np. od innych administratorów 

(wymiana między szkołami).  

Pani Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia  

i Szkolnictwa UODO omówiła trzy typy naruszeń danych osobowych. Są to: naruszenie 

poufności, które polega na ujawnieniu danych osobowych nieuprawnionej osobie, naruszenie 

dostępności, które polega na trwałej utracie lub zniszczeniu danych osobowych i wreszcie 

naruszenie integralności, które polega na zmianie treści danych osobowych w sposób 

nieautoryzowany (np. przy pomyłkowej zmianie imienia ucznia). 

Pani Edyta Gawlicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 360 w Warszawie 

skoncentrowała się na ochronie danych osobowych jako niezbędnym elemencie dobrego 

zarządzania placówką. Szkoły zawsze zbierały i przetwarzały dane osobowe. Nadal 

przetwarzają dane, które są niezbędne do funkcjonowania szkoły. Wciąż stosują 

upoważnienia do odbioru dziecka, które zawierają dane osoby upoważnionej przez opiekuna 

prawnego do pewnych czynności. Nadal odczytują imiona i nazwiska uczniów na liście 

obecności w szkole, na wycieczce. Jak uprzednio publikują listy uczniów na podstawie 

wyników rekrutacji w siedzibie szkoły. Pani Gawlicka uważa, że monitoring szkolny jest 

nadal dozwolony. Szkoła zabezpiecza dane wybranymi narzędziami: np. środkami 

organizacyjnymi i technicznymi, dostosowywaniem procedur do aktualnych przepisów, 

pobieraniem zgód, przekazywaniem klauzul informacyjnych, aktualizując systemy 

informatyczne.  

Anna Dudkowska, pracownik Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji  

w UODO zaprezentowała wybrane działania edukacyjne organów nadzorczych ochrony 

danych osobowych. Art. 57 ust. 1 lit. b RODO wśród zadań organów nadzorczych wylicza,  

iż organ nadzorczy upowszechnia w społeczeństwie wiedzę o ryzyku, przepisach, 

zabezpieczeniach i prawach związanych z przetwarzaniem. Szczególną uwagę poświęca 

działaniom skierowanym do dzieci. Z kolei art. 57 ust. 1 lit. D rozporządzenia, jako działanie 

edukacyjne organu nadzorczego wylicza również upowszechnianie wśród administratorów 

i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach spoczywających na nich na mocy 

rozporządzenia.  

Komisja Europejska przedstawiła 13 czerwca 2019 r. wyniki specjalnego badania 

Eurobarometru pod nazwą „Special Eurobarometer 487a -  The General Data Protection 

Regulation”, które dotyczyło ochrony danych. Z badania wynika,  



że niewiele osób w UE ma poczucie, iż w pełni kontroluje swoje dane w Internecie. Ponad 

dwie trzecie Europejczyków słyszało o ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). 

Ponad połowa (56 proc.) wszystkich użytkowników sieci społecznościowych próbowała 

zmienić ustawienia prywatności w swoim profilu osobistym z ustawień domyślnych.  

W drugim dniu szkolenia przedstawiono dobre praktyki i ciekawe pomysły na promocję 

idei ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli. W szkole podstawowej  

w Siedlcach zbudowano małego robota „Rodusia” za pomocą którego uczono dzieci, czym 

jest i czemu służy ochrona danych osobowych. Młodzież licealna w Poznaniu 

wykorzystywała dla promowania ochrony danych osobowych różnego rodzaju gry, quizy  

i sprawnościowe tory przeszkód. Uczestnicy szkolenia zostali też poinformowani,  

że w dniu 28 stycznia, który jest dniem ochrony danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, wysyła list adresowany do nauczycieli zachęcający do nawiązania z nim 

kontaktu oraz do podejmowania różnych działań popularyzujących ideę ochrony danych 

osobowych.  

 

(P.B.) 


