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PODSTAWY PRAWNE

O edukacji w RODO
• Art. 57 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) wśród zadań
organów nadzorczych wylicza, iż organ nadzorczy upowszechnia w społeczeństwie
wiedzę o ryzyku, przepisach, zabezpieczeniach i prawach związanych
z przetwarzaniem oraz rozumienie tych zjawisk. Szczególną uwagę poświęca
działaniom skierowanym do dzieci.

• W związku z tym, UODO prowadzi różnorodną działalność edukacyjną,
mającą za zadanie zwiększać wśród społeczeństwa poziom wiedzy na temat ochrony
danych osobowych w Polsce oraz informować o zmianach w systemie ochrony
danych osobowych.

30 maja 2019 r. Warszawa

DLACZEGO DZIAŁANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH SĄ TAK WAŻNE?
Ciągła potrzeba edukacji w zakresie odo

Pomimo coraz wyższego poziomu wiedzy o ochronie danych
osobowych, wiedza na ten temat w społeczeństwie jest ciągle nie
wystarczająca. Natomiast edukacja w tym zakresie
jest już od najmłodszych lat priorytetowa.
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TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
DLA NAUCZYCIELI, UCZNIÓW I NIE TYLKO…

• UODO wspiera więc w swoich działaniach edukacyjnych nauczycieli, szczególną
uwagę poświęcając dzieciom, jako mniej świadomym ryzyka, konsekwencji,
zabezpieczeń i praw przysługującym im związku z przetwarzaniem danych
osobowych.
PROGRAM TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA

• Już od 10 lat z powodzeniem, UODO prowadzi ogólnopolski program edukacyjny dla
szkół pn. „Twoje dane – Twoja sprawa”, skierowany do uczniów i nauczycieli.
Celem programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych
i prywatności, a tym samym kształtowanie odpowiedzialnych postaw względem
ochrony danych osobowych. Program z roku na rok zyskuje coraz większą liczbę
odbiorców.
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TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
ETAPY
• Pilotaż programu: 2009/2010
• Etapy programu:
– Po pierwsze:
• Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli i placówek
doskonalenia nauczycieli;
• Wyposażenie kadry pedagogicznej szkół
i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały
edukacyjne;
• Przygotowanie nauczycieli do kształtowania
świadomych, odpowiedzialnych i otwartych
postaw wśród uczniów.

– Kolejne działania:
• Nauczyciele:
• Prowadzenie w szkołach i placówkach
doskonalenia nauczycieli zajęć związanych
z tematyką ochrony danych osobowych
(m.in. spotkań, szkoleń, lekcji);
• Organizacja obchodów Europejskiego
Dnia Ochrony Danych Osobowych;
• Tworzenie scenariuszy lekcji;
• Raporty końcowe z działalności.
• UODO:
• Konkursy dla uczniów i nauczycieli;
• Wykłady otwarte;
• Uroczyste podsumowanie programu.

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA W LICZBACH

Obecna IX edycja - 335 szkół,
czyli ponad 50 tyś. uczniów
50743

37530

35437

36812

VI edycja - rok
szkolny
2015/2016

VII edycja - rok
szkolny
2016/2017

31549

20462

III edycja - rok
szkolny
2012/2013
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IV edycja - rok
szkolny
2013/2014

V edycja - rok
szkolny
2014/2015

VIII edycja - rok
szkolny
2017/2018

TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
JAKIE PRZEDMIOTY?

Nauczyciele najchętniej o ochronie danych mówią na:

1.
2.
3.
4.
5.

Godzinie wychowawczej
Informatyce
Języku obcym
Języku polskim
Edukacji wczesnoszkolnej

30 maja 2019 r. Warszawa

KONKURSY DLA UCZNIÓW I SZKÓŁ
Dla szkół konkurs na najlepszą inicjatywę
Dla uczniów konkurs na opowiadanie lub prace plastyczną
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CYKL WYKŁADÓW OTWARTYCH
W RAMACH PROGRAMU TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
MONITORING WIZYJNY W SZKOLE - ASPEKTY PRAWNE I TECHNICZNE (STYCZEŃ 2019)

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W SZKOLE (MARZEC 2019)

RODO W SZKOLNEJ ŁAWCE - czyli o co najczęściej pytają dyrektorzy, rodzice i nauczyciele (17 MAJA 2019)
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CYKL SPOTKAŃ #RODO W EDUKACJI
INAUGURACJA
Cykl konferencji wojewódzkich prezentujących ogólnopolski program
edukacyjny dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Cel: zachęcić inne placówki do przyłączenia się do kolejnych edycji
programu. O ile bowiem obecnie aktywne w nim są szkoły z dużych
i średnich miast, o tyle placówki z mniejszych miejscowości są w nim
mniej licznie reprezentowane.
Spotkanie inaugurujące - 10 grudnia 2018 r. w Przysusze
pn. „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych
osobowych w szkole”.

KOLEJNE SPOTKANIA

• Siedlce (29 marca, 2019 r.)
• Sieradz (3 kwietnia, 2019 r.)
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W SIEDZIBIE UODO
Duzi i mali w UODO

http://arcades-project.eu/
2 infolinie
W Urzędzie Ochrony Danych Osobowych
są czynne 2 infolinie
przez 5 dni w tygodniu:

1. Infolinia przeznaczona dla IOD-ów
2. Infolinia dla wszystkich
zainteresowanych
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FILMY EDUKACYJNE

CYKL FILMÓW „Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu stosowania RODO”
•
•
•
•

1. W oku kamery. Monitoring wizyjny
2. Szkoła uczy (się) chronić dane
3. Przychodzi pacjent do lekarza
4. Dowód zawsze osobisty
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PORADNIKI I WSKAZÓWKI

PORADNIK – Ochrona danych osobowych w szkołach
i placówkach oświatowych

WSKAZÓWKI
• Jak nie dać się oszukać na RODO:
-

Gdy chodzi o kontrolę…
Gdy chodzi o korespondencję…
Gdy chodzi o ewentualną ofertę usług…
Miej pewność, że korzystasz z właściwych źródeł
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KONKURS NA ESEJ
IX edycja konkursu na esej dla studentów

Dla studentów kierunków
prawa i administracji III – V roku studiów jednolitych
i I-II roku studiów drugiego stopnia

TEGOROCZNY KAZUS
Czy uczelnia X prawidłowo udostępniła dane osobowe studenta w świetle przepisów
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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE z 2016 r., nr 119/1 ze zm.)?
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SZKOLENIA DLA IOD
O ADMINISTRATORACH I PODMIOTACH PRZETWARZAJĄCYCH DANE W RODO

• Art. 57 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wśród zadań
organów nadzorczych wylicza również potrzebę upowszechnia wśród
administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzę o obowiązkach
spoczywających na nich na mocy RODO.

NEWSLETTER

JAK SIĘ ZAPISAĆ?
https://news.uodo.gov.pl/lists/
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SZKOLENIA DLA IOD
Szkolenia sektorowe i tematyczne

1. Od 2016 roku Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadził 16 szkoleń
dla inspektorów ochrony danych, w których wzięło udział ponad 3 tyś. osób.
2. Aby sprostać ogromnemu zainteresowaniu tych inicjatyw, Urząd
transmitował również te wydarzenia na żywo, umożliwiając ich obejrzenie
wszystkim zainteresowanym.
3. Szkolenia mają za zadanie ułatwić zrozumienie i skuteczne wdrożenie
nowych zasad i obowiązków, które spoczywają na inspektorach ochrony
danych.
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SZKOLENIA DLA IOD
WSPÓLNE INICJATYWY

I. Współpraca z Narodowym Instytutem Wolności

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
KAMPANIA GOTOWI NA RODO

• 15 szkoleń
• 1470 uczestników
• 1000 reprezentantów różnych organizacji pozarządowych
• Podręcznik on-line (ponad 5000 wyświetleń)
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SZKOLENIA DLA IOD

WSPÓLNE INICJATYWY CD

II. Współpraca z Narodowym Instytutem
Samorządu Terytorialnego
SZKOLENIA DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
• Szkolenia dla samorządu terytorialnego:
czerwiec 2018 r. – marzec 2019 r.
• Kontynuacja szkoleń z NIST w ramach
finansowanego ze środków UE projektu T4DATA
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PROJEKTY UNIJNE
T4DATA

Oczekiwane rezultaty:
Dla organów ochrony danych:
-Większa wiedza na temat RODO;
-Większe możliwości organów ochrony danych w zakresie wspierania organów publicznych w tworzeniu
ram rozliczalności zgodnie z RODO w ich kraju;
-Wzmocniona współpraca transgraniczna i możliwość przyszłej współpracy.

Dla urzędników służby cywilnej i organów publicznych:
-Wzmocnione możliwości sprostania wyzwaniu stosowania RODO w kontekście krajowym;
-Zwiększona świadomość i rozumienie roli, kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych;
-Wypracowana możliwość tworzenia europejskiej kultury monitorowania, przeglądu i oceny przetwarzania
danych.

e-OpenSpace
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