Wykaz inicjatyw 2019/2020
X edycja Programu Twoje dane – Twoja sprawa

Szkoła Podstawowa im. Osadników Wojskowych w Trójcy
Trójca, Województwo: dolnośląskie
2020-05-06
"Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy wiedzieć"
inicjatywa dla: Szkolenie dotyczące zdalnych zajęć z uczniami "Niezabezpieczona kamera i
nauczycieli
mikrofon, co powinniśmy wiedzieć", do stosownego wykorzystania w
ramach zajęć z uczniami i realizacji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
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inicjatywa
typu: inne
2020-04-24
inicjatywa dla:
nauczycieli
"Zdalna praca. Kształcenie na odległość." szkolenie dla nauczycieli
Udział kadry w szkoleniu online "Zdalna praca. Kształcenie na odległość."
inicjatywa
typu: szkolenie
2020-04-21
inicjatywa dla:
Funkcjonowanie mediów społecznościowych"-lekcja wychowawcza
uczniów
Wychowawcy przeprowadzili online lekcje wychowawczą " Funkcjonowanie
mediów społecznościowych" i przesłali uczniom wskazówki do właściwego i
inicjatywa
bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych..
typu:
konferencja
2020-02-18
inicjatywa dla: Nie ujawniajmy swoich danych
uczniów
Lekcja informatyki Uczniowie rozmawiali o zagrożeniach czyhających w
wirtualnym świecie , ochronie danych osobowych oraz o bezpiecznym,
inicjatywa
efektywnym i kulturalnym korzystaniu z Internetu.
typu: lekcja
2020-02-03
inicjatywa dla: "Portret wirusa komputerowego"
uczniów
Z okazji Dnia Bezpiecznego Komputera w szkole odbył się konkurs pt.
"Portret wirusa komputerowego". Technika prac była dowolna. Każdy mógł
inicjatywa
wykazać się kreatywnością.
typu: konkurs
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
Prelekcja z udziałem Sekretarz Gminy Zgorzelec.
typu:
konferencja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
Prezentacja multimedialna Moje dane moja sprawa połączona z dyskusją.
typu: lekcja
otwarta
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów
Wykonanie haseł i plakatów na temat ochrony danych osobowych. Test
wiedzy o bezpieczeństwie w sieci. Podsumowanie dnia, wręczenie nagród i
inicjatywa
dyplomów.
typu: konkurs
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2020-01-27
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Wykonanie gazetki informacyjnej na temat Europejskiego Dnia Danych
inicjatywa
Osobowych.
typu: gazetka
2019-12-05
inicjatywa dla: Prawa dziecka.
uczniów
W związku z programem UODO Twoje dane Twoja sprawa, poprowadzona
została prelekcja na temat praw dziecka przez Panie z Miejskiej Biblioteki
inicjatywa
Publicznej w Zgorzelcu. Dzieci zapoznały się ze swoimi prawami w
typu: lekcja
kontekście ochrony danych osobowych oraz swojej prywatności.
otwarta
Pedagogizacja rodziców.
2019-11-28
Spotkanie miało na celu zapoznanie rodziców z problemami cyberprzemocy.
inicjatywa dla:
Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani pedagog i było organizowane pod
rodziców
patronatem Akademii Aktywnej Edukacji .Tytuł prelekcji-"Światowy rodzic.
Problem agresji w internecie." W czasie szkolenia przekazana została
inicjatywa
rodzicom informacja na temat naruszania wizerunku, naruszenia czci,
typu: szkolenie
nękania oraz innych form agresji w internecie.
2019-11-18
inicjatywa dla:
"19 dni przeciwko przemocy".
uczniów
Przedszkolaki i uczniowie podczas lekcji wychowawczych rozmawiali o
zjawisku ogólnie pojętej przemocy i jak sobie z nią radzić.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-18
inicjatywa dla:
„To ja decyduję o tym, kto mnie zna”.
uczniów
Lekcja z wychowawcą . W ramach tych zajęć uczniowie dowiedzieli się
jakich danych nie wolno podawać obcym.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-08
Twoje dane Twoja sprawa-lekcja w kl. III.
inicjatywa dla:
Uczniowie dowiedzieli się co to są dane wrażliwe i poznali sposoby ochrony
uczniów
swoich danych oraz skutki ujawniania ich osobom obcym. Rozwiązywali
krzyżówkę i układali hasła z rozsypanki wyrazowej i dyskutowali o
inicjatywa
przypadkach niebezpiecznych związanych z ujawnianiem swoich danych.
typu: lekcja
2019-10-11
inicjatywa dla:
Spotkanie z 23 śląskim pułkiem artylerii z Bolesławca.
uczniów
Zaproszenie do szkoły żołnierzy z 23 Pułku Artylerii z Bolesławca celem
przedstawienia naszym uczniom tematu bezpieczeństwa oraz pojęcia
inicjatywa
ochrony w szerokim ujęciu.
typu:
spotkanie
2019-10-06
Zapoznanie nauczycieli i uczniów z celem programu.
inicjatywa dla: Umieszczenie na stronie internetowej szkoły logo programu zamieszczenie
nauczycieli
na stronie szkoły informacji o programie i linków do programu.
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inicjatywa
typu:
konferencja

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu
Bolesławiec, Województwo: dolnośląskie
2020-02-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów, uczniów
inicjatywa typu: dla
mieszkańców,
happening
2020-02-05
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Happening.
Koordynator programu, razem z uczennicami ze szkoły, udał się do
innej bolesławieckiej szkoły podstawowej. Wyposażeni w ulotki
Bezpieczne Ferie, rozdając je pasażerom w autobusie, nauczycielom i
uczniom w SP nr 1, podzieliliśmy się z innymi wiedzą na temat
programu i ochrony danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ulotki.
Uczniowie stworzyli, dla naszej szkoły oraz innych szkół, ulotki z
tematyką ochrony danych osobowych pt. Bezpieczne Ferie.

inicjatywa typu: inne
2020-02-01
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dyrektorów, uczniów, Program w mediach lokalnych.
nauczycieli, rodziców Informację o obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej
szkole wysłaliśmy do mediów lokalnych. Na ich stronach pojawiła się
inicjatywa typu: inne, wiadomość o udziale naszej szkoły w programie TDTS.
dla mieszkańców
2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów, nauczycieli
Program na lekcji.
We wszystkich klasach zorganizowano lekcję poświęconą tematyce
inicjatywa typu:
programu. Na większości zajęć udział wziął IOD.
szkolenie, spotkanie,
lekcja otwarta
2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dyrektorów,
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.
rodziców, uczniów,
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - odczytanie listu od
nauczycieli
UODO, lekcje, zdjęcia przy gazetkach szkolnych, rozmowy na dany
temat, dzieci zrobiły lub przyniosły do szkoły kłódki - oznaka
inicjatywa typu:
ochrony. Na stronie szkoły umieszczono sprawozdanie z tego dnia.
spotkanie, inne,
gazetka
2020-01-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Maskotka.
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nauczycieli,
rodziców, uczniów

Uczniowie stworzyli 2 maskotki RODUŚ na Dzień Ochrony Danych
Osobowych.

inicjatywa typu: inne
2020-01-27
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
rodziców,
Gazetka.
nauczycieli, uczniów Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przygotowano 3 gazetki
szkolne: 1. klasy 1-3, 2. samorząd szkolny (uczniowie, nauczyciele),
inicjatywa typu:
3. rada rodziców.
gazetka
2020-01-27
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Konkurs.
Pedagog szkolny (koordynator programu TDTS) zorganizował
inicjatywa typu:
konkurs plastyczny "Twoje Dane Twoja Sprawa" dla uczniów szkoły.
konkurs
2020-01-24
inicjatywa dla:
Program na lekcji.
uczniów, nauczycieli
Dla klas drugich i ich wychowawców szkolny IOD przeprowadził
zajęcia.
inicjatywa typu:
lekcja otwarta, lekcja
2020-01-23
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów Program na lekcji.
W klasie III zajęcia nt. ochrony danych osobowych poprowadził
inicjatywa typu:
szkolny IOD.
warsztat, lekcja,
spotkanie
2020-01-23
inicjatywa dla:
Materiały.
uczniów, rodziców
Na każdej lekcji z IOD, dzieci dostają materiały o ochronie danych
osobowych do podzielenia się nimi w domu z rodzicami.
inicjatywa typu: inne
2020-01-13
inicjatywa dla:
Program na lekcji.
uczniów
Zajęcia dla klas ósmych przeprowadził zaproszony na lekcję szkolny
IOD, który przeprowadził warsztaty TDTS, a potem wiedzę uczniów
inicjatywa typu:
sprawdził podczas testu.
lekcja
2019-12-11
inicjatywa dla:
TDTS na stronie szkoły.
uczniów, rodziców,
Na stronie szkoły została utworzona specjalna zakładka z
nauczycieli
informacjami o programie, w którym bierzemy udział.
inicjatywa typu: inne
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2019-12-10
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2019-10-31
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Szkolenie.
Podczas Rady Pedagogicznej odbyło się szkolenie dla nauczycieli
dotyczące ochrony danych osobowych oraz programu TDTS
przeprowadzone przez koordynatora programu.
Hejt i niebezpieczeństwo w sieci.
W tym dniu, uczniowie klas 6, razem z wychowawcą i pedagogiem
szkolnym, udali się do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu i
wzięli udział w warsztatach dotyczących hejtu i niebezpieczeństw w
sieci.

Program na lekcji.
Wychowawca przeprowadził w swojej klasie, na godzinie
wychowawczej, zajęcia: Ochrona danych - bardzo ważna sprawa.

Szkoła Podstawowa nr 95 we Wrocławiu
Wrocław, Województwo: dolnośląskie
2020-04-20
Ochrona danych osobowych a edukacja zdalna.
inicjatywa dla: nauczycieli
Zapoznanie nauczycieli z poradnikiem dotyczących ochrony
danych osobowych opracowanym przez UODO.
inicjatywa typu: inne
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-02-17
Osobowych
inicjatywa dla: uczniów Lekcje dla uczniów klas 1-3 TDTS w ramach Dnia Ochrony
Danych Osobowych.
inicjatywa typu: dla
Uczniowie klas ósmych opracowali cykl lekcji dla klas 1-3
seniorów
dotyczących ochrony danych osobowych, a następnie je
przeprowadzili z uczniami klas edukacji wczesnoszkolnej.
2019-12-11
Lekcja dla uczniów klas 4-6 z cyklu TDTS.
inicjatywa dla: uczniów
Lekcje dla uczniów z klas 4-6 z cyklu Twoje dane Twoja Sprawa
.
inicjatywa typu: lekcja
2019-11-18
inicjatywa dla: nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Szkolenie Rady Pedagogicznej z ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
konferencja
2019-10-30
inicjatywa dla: uczniów,
Rolap informacyjny TDTS.
dyrektorów, rodziców,
Opracowanie informacji z programu TDTS ; zamówienie
nauczycieli
wykonania rolapu informacyjnego w Firmie fotograficznej.
inicjatywa typu: inne
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Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
Udostępnienie materiałów edukacyjnych informacji w chmurze.
Nasza placówka udostępniła w czasie trwania Programu wygodny dostęp do
2020-03-03
wszystkich materiałów edukacyjnych UODO. Były to wszystkie materiały,
inicjatywa dla:
które udostępniliśmy w naszej chmurze informatycznej. Udostępniono
nauczycieli
materiały w dwóch wersjach: (1) materiały oryginalne (1:1) oraz (2)
materiały oryginalne rekompilowane (przy zachowaniu oryginalnej jakości
inicjatywa
materiałów została zmniejszona ich 'waga' czy rozmiar czego celem było
typu: inne
ułatwienie zainteresowanym placówkom pobierania i dalszego ich
wykorzystywania.
Apele, informacje materiały na stronie www.
3 luty - 4 maj 2020. Utworzyliśmy podstronę na stronie www naszej
2020-02-03
placówki (https://moen.edu.bydgoszcz.pl/twojedanetwojasprawainicjatywa dla: m100,6500.html), gdzie zamieszczane były wszelkie informacje,
dyrektorów
wiadomości, poradniki itp. związane z Programem. Na stronie głównej, w
centralnym miejscu nagłówka utworzyliśmy 'wejście' do podstrony
inicjatywa
związanej z wiadomościami dotyczącymi Programu. Na bieżąco, w trybie
typu: apel
ciągłym zamieszczaliśmy także na stronie głównej (jako 'aktualności')
wszystkie posty dotyczące Programu. Były/są one widoczne dla wszystkich
osób otwierających naszą stronę
Informacje na www.
3 luty - 4 maj 2020. Utworzyliśmy podstronę na stronie www naszej
2020-02-03
placówki (https://moen.edu.bydgoszcz.pl/twojedanetwojasprawainicjatywa dla: m100,6500.html), gdzie zamieszczane były wszelkie informacje,
nauczycieli
wiadomości, poradniki itp. związane z Programem. Na stronie głównej, w
centralnym miejscu nagłówka utworzyliśmy 'wejście' do podstrony
inicjatywa
związanej z wiadomościami dotyczącymi Programu. Na bieżąco, w trybie
typu: apel
ciągłym zamieszczaliśmy także na stronie głównej (jako 'aktualności')
wszystkie posty dotyczące Programu. Były/są one widoczne dla wszystkich
osób otwierających naszą stronę
2020-02-03
inicjatywa dla: Sieć współpracy.
nauczycieli,
Utworzymy sieć współpracy nauczycieli i dyrektorów szkół w zakresie
dyrektorów
realizacji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Wyznaczyliśmy w
naszej placówce koordynatora programu, z którym kontaktowały się
inicjatywa
(głownie telefonicznie) zainteresowane programem placówki.
typu: inne
2020-02-03
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Spotkanie regionalne - konferencja regionalna.
uczniów,
Rozpoczęliśmy - w ramach współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszcz dyrektorów,
przygotowania do spotkania regionalnego/wojewódzkiego z
rodziców,
przedstawicielami UODO oraz zainteresowanych placówek (kierownictwo,
nauczycieli
nauczyciele, uczniowie), jak i władzami regionalnymi i lokalnymi. Jednakże
w związku z nową sytuacją epidemiczną w kraju i regionie odstąpiliśmy od
inicjatywa
realizacji tej inicjatywy.
typu:
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konferencja,
spotkanie, inne

Szkoła Podstawowa im Dziewanowskich w Płonnem
Płonne, Województwo: kujawsko-pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje Dane Twoja Sprawa.
Uczniowie przygotowali gazetkę nawiązująca tematycznie do danych
2020-02-20
osobowych, w jaki sposób o nie dbać i jakie konsekwencje wynikają z
inicjatywa dla:
niewłaściwego udostępniania swoich danych. Podczas apelu
nauczycieli, uczniów
zaprezentowali założenia programu, jaki jest cel udziału i co mogą
zyskać uczniowie. Dzieci z klas IV - VIII zaprezentowały plakaty
inicjatywa typu: apel,
wykonane specjalnie na ten niezwykły dzień. Po apelu odbyła się
dla przedszkolaków,
lekcja otwarta dla dzieci i nauczycieli podczas której pokazano różne
lekcja
narzędzia do rozsądnego gospodarowania swoimi danymi w sieci i
czego należy przestrzegać. Wykorzystano filmy na YouTube jako
dobrą praktykę.

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach
Kowalewo Pomorskie, Województwo: kujawsko-pomorskie
2020-01-17
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów, Osobowych
nauczycieli
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Uczniowie zorganizowali happening na temat Ochrony Danych
inicjatywa typu: gazetka, Osobowych, podczas którego były: * prezentacja * konkursy
happening
plastyczne * zabawy.
2019-09-17
inicjatywa dla: rodziców, Bezpieczne dzieci w sieci.
nauczycieli
Prezentacja podczas zebrania rodziców na temat "Bezpiecznego
korzystania z sieci".
inicjatywa typu: apel
2019-09-16
inicjatywa dla: uczniów,
Bezpiecznie w sieci.
rodziców, nauczycieli
Wykonanie gazetki ściennej na temat bezpieczeństwa w sieci.
inicjatywa typu: gazetka

Szkoła Podstawowa w Zielonce
Małe Gacno, Województwo: kujawsko-pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-12-16
Rozpoczęcie konkursu gminnego dla uczniów.
inicjatywa
Konkurs dla uczniów z Gminy Cekcyn z okazji Dania Ochrony Danych
dla: uczniów
Osobowych. Konkurs został podzielony na grupy wiekowe: klasy 1-3 konkurs
plastyczny , klasy 4-6 - opracowanie komiksu, klasy 7-8 prezentacja
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inicjatywa
multimedialna. Temat "Bezpieczeństwa w sieci". W konkurs będą
typu: konkurs zaangażowane dzieci z 3 szkół podstawowych. Organizatorem jest Sp.
Zielonka
Warsztaty z nauczycielami.
2019-12-12 Warsztaty z nauczycielami po spotkaniu IOD i koordynatorem TDTS ze
inicjatywa
wszystkimi uczniami. Przekazano nauczycielom problemy z jakimi borykają
dla:
się w sieci. Największym zauważonym problemem jest brak kontroli
nauczycieli rodziców nad dostępem do Internetu i działaniami dzieci w sieci. W klasach
1-3 ponad 60% dzieci deklaruje że zasypia przy smartfonie lub tablecie.
inicjatywa
Przekazano scenariusze zajęć z zakresy prywatności w sieci oraz omówiono
typu: warsztat potrzeby i możliwości współdziałania rodziców, nauczycieli i IOD dla
uświadomienia dzieciom istniejących zagrożeń.
Rodzicu sprawdź jak chronić prywatność swoją i swojego dziecka.
spotkanie rodziców z IOD oraz koordynatorem projektu. Plan warsztatu: 2019-11-28 zapoznanie rodziców z projektem TDTS - poruszenie tematów czym jest
inicjatywa
prywatność i jak ją chronić - jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci dla: rodziców jak chronić dzieci przed cyberprzestępczością W inicjatywie udział wzięło
ponad 50 rodziców. Zostały poruszane tematy dotyczące: - ograniczenia
inicjatywa
swobodnego korzystania z Internetu przez dzieci, - jak kontrolować i
typu: warsztat sprawdzać co dzieci robią w sieci, - jak korzystać z programów
antywirusowych z kontrolą rodzicielską - cyberprzemoc i hejt - jak ich
uniknąć
Spotkanie uczniów z Inspektorem Ochrony Danych i koordynatorem
TDTS.
2019-11-13
Spotkanie i uświadamianie dzieci na temat czym są dane osobowe, dlaczego i
inicjatywa
jak trzeba je chronić. Co to jest prywatność i jak ją chronić. Dzieci zostały
dla: uczniów
podzielone na grupy wiekowe: 1. Klasy I-III 2. Klasy IV-VI 3. Klasy VII-VIII
Do przeprowadzenia spotkanie wykorzystane były filmy edukacyjne. Dzieci
inicjatywa
bardzo aktywnie zadawały pytania, głównie dotyczące zagrożeń w sieci. w
typu:
inicjatywie udział wzięło 88 uczniów (wszyscy uczniowie szkoły). Zostały
spotkanie
rozdane materiały dostosowane do wieku o tym jak dbać o prywatność w sieci
itp.
2019-09-11
inicjatywa
Szkolenie okresowe z uwzględnieniem scenariuszy lekcji dla uczniów.
dla:
Szkolenie okresowe z nauczycielami. Główną część szkolenia poświęcono na
nauczycieli przedstawienie programu TDTS. Nauczycielom przekazano propozycje
scenariuszy zajęć z uczniami (szczegółowe scenariusze z uwzględnieniem
inicjatywa
problemów z jakimi spotykają się uczniowie przedstawione będą po spotkaniu
typu:
IOD i koordynatora TDTS z uczniami).
szkolenie

XIII Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
2020-01-23 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa Dzień Ochrony Danych Osobowych.
dla: uczniów 23 stycznia 2020 Uczniowie klas I, II i III XIII LO wzięli udział w spotkaniu w
ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Młodzież zapoznana
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została z tematyką ochrony danych osobowych.. Przeprowadzono specjalnie
przygotowaną ankietę oraz test wiedzy na temat ochrony danych osobowych.
Uczniowie przygotowali także plakaty na temat wszelkich zagrożeń
wynikających z niewłaściwej ich ochrony. Fotorelacja dostepna na stronie
https://lo13.edu.bydgoszcz.pl/28-stycznia-dzien-ochrony-danych-osobowych-w1,100,20607.html
Program "Przychodzi uczeń do prawnika".
2019-11-26 W XI 2019 r. odbyły się zajęcia w ramach programu „Przychodzi uczeń do
inicjatywa prawnika”. Przeprowadzili je pod patronatem Fundacji Civitas radcy prawni.
dla: uczniów Uczniowie pracowali na przygotowanym przez M. S. poradniku „Przychodzi
uczeń do prawnika”, który jest przewodnikiem po prawie. Program ten ma na
inicjatywa celu rozwijanie świadomości prawnej młodzieży, ma uświadamiać, że
typu:
znajomość prawa chroni przed zagrożeniami i pomaga w codziennym życiu.
warsztat
Młodzież dowiedziała się, co zrobić w przypadku kradzieży tożsamości oraz
jakie działania może podjąć osoba, by zminimalizować ryzyko takiej kradzieży.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
20.11.2019 roku uczniowie XIII LO wzięli udział w Dniu Praw Dziecka. Został
2019-11-20
on zorganizowany z okazji obchodów 30 rocznicy uchwalenia Konwencji o
inicjatywa
Prawach Dziecka. W ramach spotkania przybliżono postać J. Korczaka, jego
dla: uczniów
życie i działalność na rzecz dzieci. Omówiono historię praw dziecka od
starożytności do czasów współczesnych. Zwrócono uwagę na rolę organizacji,
inicjatywa
w tym UNICEF, mających na celu niesienie pomocy dzieciom na całym
typu:
świecie. Młodzież zapoznano z prawem rodzinnym w Polsce. Na jego
warsztat
podstawie uczniowie przygotowali prace plastyczne, plakaty przedstawiające
prawa dziecka w rysunku.
inicjatywa
typu:
spotkanie

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1. Szkoła Podstawowa Nr
1 w Rypinie
Rypin, Województwo: kujawsko-pomorskie
2020-03-04
inicjatywa dla:
uczniów

Spotkanie "chronisz dane, chronisz siebie", konkursy.
W ramach konkursu odbyły się spotkania pn. "Chronisz dane, chronisz
siebie", dla dzieci odbyły się konkursy na prace plastyczne.

inicjatywa typu: dla
przedszkolaków
2020-02-12
inicjatywa dla:
Szkolenie.
nauczycieli
W ramach szkolenia omawiane były aspekty ochrony danych
osobowych.
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-02-11
inicjatywa dla:
Szkolenie.
nauczycieli
W ramach szkolenia omawiane były aspekty ochrony danych
osobowych.
inicjatywa typu:
szkolenie
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2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs został skierowany dla dzieci w wieku przedszkolnym z okazji
Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Spotkania w przedszkolu.
W ramach zajęć profilaktyczno-dydaktycznych w Przedszkolu z
grupami odbyły się spotkania z Inspektorem Ochrony Danych,
dyrektorem i nauczycielem prowadzącym. Podczas zajęć rozmawiano z
dziećmi o bezpieczeństwie w internecie, o ochronie danych osobowych.
inicjatywa typu: dla
W trakcie przeprowadzonej pogadanki omówione zostały zagrożenia
przedszkolaków
dotyczące niebezpieczeństw w internecie, które mogą wystąpić.
Spotkania w przedszkolu.
2019-12-13
W ramach zajęć profilaktyczno-dydaktycznych w Przedszkolu z
inicjatywa dla:
grupami odbyły się spotkania z Inspektorem Ochrony Danych,
uczniów
dyrektorem i nauczycielem prowadzącym. Podczas zajęć rozmawiano z
dziećmi o bezpieczeństwie w internecie, o ochronie danych osobowych.
inicjatywa typu: dla
W trakcie przeprowadzonej pogadanki omówione zostały zagrożenia
przedszkolaków
dotyczące niebezpieczeństw w internecie, które mogą wystąpić.
2019-12-20
inicjatywa dla:
uczniów

Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w
Bydgoszczy
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
2020-05-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
Szkolenie on-line z UODO.
Udział w szkoleniu on-line.
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-01-21
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
DODO – obchody.
uczniów
Tydzień z danymi osobowymi, promocja projektu w szkole. Organizacja
wystaw plakatów, prezentacja filmików, gry i zabawy o tematyce ochrony
inicjatywa typu:
prywatności i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.
inne
2019-11-04
inicjatywa dla:
Lekcje z UODO.
uczniów
Realizacja scenariuszy lekcji z zakresu danych osobowych we wszystkich
klasach. Lekcje odbywały się przez cały okres realizacji programu.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-30
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
inicjatywa dla:
Przekazanie nauczycielom informacji o kolejnej edycji programu, ustalenie
nauczycieli
harmonogramu planu realizacji.
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inicjatywa typu:
szkolenie

Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy. Szkoła
Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Zamość, Województwo: lubelskie
2020-02-24
inicjatywa dla:
Gazetka klasowa.
uczniów, rodziców Gazetka klasowa zaprojektowana i wykonana przez uczniów. Gazetka
wykonana w formie etykiet obrazkowych z krótkim opisem
inicjatywa typu:
zawierającym zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.
gazetka
2020-02-21
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
rodziców,
Wystawa prac konkursowych.
dyrektorów,
Wystawa prac plakatowych promujących ochronę danych osobowych
uczniów
oraz zasady bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Hasło
przewodnie "Świadomy i bezpieczny w wirtualnym świecie".
inicjatywa typu:
inne
2020-02-11
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Warsztaty dla uczniów.
uczniów
Świadomy i bezpieczny w wirtualnym świecie- warsztaty edukacyjne
dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Warsztaty
inicjatywa typu:
zorganizowano z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych
warsztat
oraz obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
2020-02-07
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli,
Promocja udziału szkoły w programie TD-TS.
rodziców, uczniów, Aktualizacja informacji o programie "Twoje Dane - Twoja Sprawa" na
dyrektorów
stronie internetowej szkoły. Opublikowanie inicjatyw zrealizowanych
przez szkołę na stronie internetowej w zakładce Twoje dane- Twoja
inicjatywa typu:
sprawa
inne
2020-02-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs plakatowy.
uczniów
W dniu 06.02.2020r. ogłosiliśmy konkurs dla uczniów Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy na wykonanie plakatu z okazji
inicjatywa typu:
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego
konkurs
Internetu. Obchody te odbędą się w naszej szkole 11 lutego.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-03
Lekcje.
inicjatywa dla:
W okresie od 03. 02 do 07.02.2020 zostały przeprowadzone lekcje dla
uczniów
uczniów, których temat brzmiał: Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy
świat? Zajęcia realizowane w ramach Ogólnopolskiego Programu
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inicjatywa typu:
lekcja

2019-12-03
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-11-29
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Edukacyjnego " Twoje Dane- Twoja Sprawa". Temat ten łączył
problematykę ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w
internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla nauczycieli.
W dniu 03.12.2019 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli uczących w
Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, szkolenie dotyczyło
zagadnień z zakresu ochrony prywatności i przetwarzania danych
osobowych w szkołach, oraz treści zawartych w poradniku dla szkół
„Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.
W szkoleniu wzięło udział 12 nauczycieli. Kadra pedagogiczna została
wyposażona w materiały edukacyjne do realizacji zajęć z uczniami oraz
ankiety ewaluacyjne. Zaplanowano harmonogram działań w ramach
Programu w roku szkolnym 2019/2020
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
„Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność”.
W dniach 28 i 29 listopada w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do
Pracy, w ramach zajęć z funkcjonowania osobistego i społeczne oraz
kształtowania kompetencji zawodowych zostały przeprowadzone lekcje
na temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i
danych osobowych przy wykorzystaniu przygotowanego scenariusza
zajęć „Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność”.
Uczniowie klas 1As, 1Bs, 1Cs, 2As, 2Bs-3As, oraz 3Cs aktywnie
pracowali , m.in. rozwiązali rebus sylabowy oraz stworzyli mapy myśli
na temat prywatności.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Konarskiego w
Milejowie
Milejów, Województwo: lubelskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-05
Przeprowadzenie lekcji tematycznych na temat ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych, młodzież przygotowała plakaty na temat danych
uczniów
osobowych, dzieliła się wiedzą z innymi.
Uczniowie klas ósmych w grupach 3- osobowych przygotowała plakaty
inicjatywa
tematyczne i odwiedzała klasy podczas lekcji przedmiotowych. Młodzież
typu: spotkanie
także przygotowała gazetkę okolicznościową.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Łysołajach
Łysołaje, Województwo: lubelskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-06
Przeprowadzenie lekcji tematycznych na temat ochrony danych
inicjatywa
osobowych, młodzież przygotowała plakaty temat danych osobowych,
dla: uczniów
dzieliła się wiedzą z innymi.
Przygotowano i przeprowadzono z młodzieżą klas VII plakaty
inicjatywa
okolicznościowe . Przeprowadzono akcje dzielenia się wiedza wśród klas
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typu:
spotkanie

młodszych i starszych w szkole. Przygotowane plakaty stanowiły gazetki
tematyczne na korytarzach szkoły.

Zespół Szkół w Trawnikach
Trawniki, Województwo: lubelskie
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Przeprowadzenie lekcji tematycznych na temat ochrony danych
uczniów
osobowych, młodzież przygotowała plakaty temat danych osobowych,
dzieliła się wiedzą z innymi.
inicjatywa typu: Młodzież klas branżowych przygotowała okolicznościową gazetkę.
spotkanie
Przeprowadzono lekcje z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
Zielona Góra, Województwo: lubuskie
2020-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-19
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
spotkanie
2020-02-19
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2020-02-18
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs dla kl. 8 - tworzenie spotu filmowego promującego tematykę
ochrony danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs dla kl. 7 - prezentacja w Power Poincie na temat Ochrony
Danych Osobowych

Bezpiecznie w sieci.
"Bezpiecznie w sieci" - pogadanka, prezentacja, pokaz dla Rodziców
klasy 4

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Rozmowy, pogadanki dla rodziców w czasie zebrań z rodzicami na
temat ochrony danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Klasy 5 i 6 prezentowały gazetki klasowe
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2020-02-17
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2020-01-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2020-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja otwarta
2020-01-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-27
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-11-27
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
warsztat

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs dla kl. 4 - plakat w programie Paint

Akcja edukacyjno-informacyjna.
Akcja edukacyjno-informacyjna "Hazard? Nie, dziękuję!" pod
patronem MEN i Izby Administracji skarbowej w Zielonej Górze dla
klas 7

Akcja edukacyjno-informacyjna.
Akcja edukacyjno-informacyjna "Hazard? Nie, dziękuję!" pod
patronem MEN i Izby Administracji skarbowej w Zielonej Górze dla
klas 8

Bezpiecznie w sieci.
"Bezpiecznie w sieci" - pogadanka, prezentacja, pokaz dla klasy 8

Bezpiecznie w sieci.
"Bezpiecznie w sieci" - pogadanka, prezentacja, pokaz dla klas III

Bezpiecznie w sieci.
"Bezpiecznie w sieci" - pogadanka, prezentacja, pokaz dla klasy 7

Szkolenie.
Szkolenie z zakresu "Nałóg przegrane życie - dialog przeciw
narkotykom i innym środkom uzależniającym"

Warsztaty.
Szkolenie z zakresu "Nałóg przegrane życie - dialog przeciw
narkotykom i innym środkom uzależniającym"

15

2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja otwarta
2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu: gra
2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja otwarta

Prawa Dziecka.
Pogadanka w kl. 4 na temat "Prawa Dziecka"

Prawa Dziecka.
Programowanie gry w Scratchu na temat "Praw Dziecka"

Prawa Dziecka.
Pogadanki na temat "Praw Dziecka" w klasach 4-8 przez Panią
terapeutkę szkolną

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy
Wierzbica, Województwo: mazowieckie
Zajęcia wychowawcze dla grupy.
W dniu 15.03.2020 r. odbyły się zajęcia wychowawcze dla grupy III pt.
2020-03-08
„Przychodzi pacjent do lekarza… i na co musi zwrócić uwagę, by chronić
inicjatywa dla: swoje dane?” i „Dowód zawsze osobisty. Sprawdź, jak go chronić”.
uczniów
Wykorzystane materiały pochodziły ze strony UODO. Koordynator
programu, który je prowadził – odpowiadał również na pytania, jakie
inicjatywa typu: wtedy się pojawiały u wychowanek, wyjaśniając wszelkie wątpliwości.
inne
Prowadzący przypomniał również pokrótce, czym są dane osobowe i co się
do nich zalicza. W zajęciach wychowawczych wzięło udział 10
wychowanek.
Lekcja wychowawcza "RODO- co oznacza w praktyce?"
Na lekcji wychowawczej w klasie I K został przeprowadzony temat z
2020-01-29
zakresu ochrony danych osobowych pt. „RODO – co oznacza w
inicjatywa dla: praktyce?”. Wzięło w niej udział 9 uczennic. Na lekcji wychowawca klasy
uczniów
– przypomniała, czym są dane osobowe, dlaczego są tak ważne oraz w jaki
sposób należy je chronić. Wyjaśniła również, na co wychowanki powinny
inicjatywa typu: zwracać uwagę w codziennym życiu, aby nigdy ich dane osobowe nie
lekcja
wpadły w niepowołane ręce. Podczas lekcji wykorzystano materiały
edukacyjne opracowane przez UODO, które zaktualizowano i dostosowano
do potrzeb placówki, oraz własne.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Prelekcja funkcjonariuszy Policji.
inicjatywa dla:
Funkcjonariusze policji z Komendy Wojewódzkiej w Radomiu
uczniów
przeprowadzili prelekcję dla dziewcząt. Wzięła w niej udział cała
społeczność wychowanek (31 osób). Policjanci mówili z praktycznego
inicjatywa typu:
punktu widzenia o kwestiach ochrony danych osobowych. Podawali wiele
spotkanie
przykładów niebezpieczeństw związanych z kradzieżą tożsamości,
16

cyberprzemocą, upublicznianiem zdjęć i danych bez wymaganej zgody itp.
Wspomnieli też o konsekwencjach karnych za takie przestępstwa.
Odpowiadali na pytania wychowanek, rozwiewając wszelkie wątpliwości
oraz służyli radą i pomocą.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Test wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
inicjatywa dla:
Przeprowadzono test wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych.
uczniów
Wzięło w nim udział 16 dziewcząt, które musiały odpowiedzieć na kilka
pytań związanych z wiedzą praktyczną i teoretyczną na temat danych
inicjatywa typu:
osobowych i ich ochrony. Test był autorstwa koordynatora programu –
inne
skonstruowany na podstawie materiałów dostępnych na stronie UODO .
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs literacki.
uczniów
Koordynator programu - przeprowadziła konkurs literacki na opowiadanie,
wiersz lub przesłanie odnośnie ochrony danych osobowych. 2 wychowanki
inicjatywa typu:
zdecydowały się przygotować prace na ten temat – były to opowiadania.
konkurs
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny.
Kolejnym etapem Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych był
2020-01-28
konkurs plastyczny. Uczestniczki miały za zadanie przygotować plakat
inicjatywa dla:
promujący ochronę danych osobowych, jak również ostrzegający przed
uczniów
pochopnymi decyzjami, które mogą doprowadzić do nieprzyjemnych
konsekwencji w związku z utratą naszych danych. W konkursie wzięło
inicjatywa typu:
udział 3 wychowanki, a przeprowadziła go koordynator programu. Prace
konkurs, gazetka
konkursowe zawisły następnie na szkolnym korytarzu jako ostrzeżenie
przed podejmowaniem pochopnych decyzji oraz zwrócenie uwagi na
kwestię ochrony danych osobowych.
Lekcja wychowawcza "Twoje dane - twoja sprawa".
W dniu 22.01.2020 r. na lekcji wychowawczej w klasie II F wychowawca
– zrealizował temat z zakresu ochrony danych osobowych – „Twoje dane –
2020-01-22
twoja sprawa”. W lekcji uczestniczyło 4 uczennice. Prowadzący wyjaśnił,
inicjatywa dla:
czym są dane osobowe, jakie ich rodzaje są wyróżniane oraz
uczniów
poinformował, jakie istnieją zagrożenia jeżeli dane osobowe zostaną
przechwycone, zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym.
inicjatywa typu:
Wychowawca klasy objaśnił skuteczne sposoby ochrony przed utratą
lekcja
danych osobowych, wykorzystując do tego celu prezentację multimedialną
opracowaną na podstawie zmodyfikowanych materiałów edukacyjnych
UODO i własnych.
Zajęcia wychowawcze.
2019-12-23
W dniu 23.12.2019 r. przeprowadzono zajęcia wychowawcze dla 7
inicjatywa dla: wychowanek pt. „Jak chronić swoje dane osobowe?”. Materiały, którymi
uczniów
posłużono się do ich przeprowadzenia pochodziły ze strony UODO.
Wychowanki dowiedziały się, co zrobić lub czego nie robić, aby nie
inicjatywa typu: narazić się na kradzież tożsamości. Podawano praktyczne porady i
inne
wskazówki, a także odpowiadano na pytania dziewcząt i wyjaśniano
wątpliwości. Zajęcia przeprowadził koordynator programu.
2019-11-27
Zajęcia wychowawcze dla grupy.
inicjatywa dla: W dniu 27.11.2019 r. odbyły się zajęcia wychowawcze dla grupy III –
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uczniów

„Czym są dane osobowe i jak je chronić?”. Celem tychże zajęć było
przekazanie wiedzy wychowankom na temat danych osobowych, ich
inicjatywa typu: rodzajach, wprowadzonych zmian w zakresie ochrony danych w 2018 r.,
inne
jak również uświadomienie podstawowych sposobów ochrony danych
osobowych oraz zadań UODO. Do przeprowadzenia zajęć użyto
materiałów otrzymanych od organizatora i własnych. W zajęciach wzięło
udział 9 osób, a przeprowadziła je koordynator programu w placówce.
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej.
W dniu 07.11.2019 r. podczas Rady Pedagogicznej zostało
2019-11-07
przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli, wychowawców i Dyrektora
inicjatywa dla:
przez koordynatora programu. Dotyczyło ono zapoznania z programem
dyrektorów,
edukacyjnym, jego celów i etapów realizacji, obowiązków MOW
nauczycieli
Wierzbica jako uczestnika, a także propozycji działań, jakie można
przeprowadzić w placówce. Pokrótce przypomniano również, czym są
inicjatywa typu:
dane osobowe w świetle najnowszych przepisów RODO. Wszystkich
szkolenie
uczestników szkolenia zachęcono do współpracy i realizacji różnorodnych
działań.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Gaudeamus w
Józefosławiu
Józefosław, Województwo: mazowieckie
2020-02-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

Konkurs TDTS.
Dla klas 0-7 ogłoszono konkurs z zakresu Cyfrobezpieczeństwa. Konkurs
polega na przygotowaniu plakatu dotyczącego Ochrony Danych
Osobowych w Internecie. Konkurs zorganizowano w związku z DBI Safer
Internet.

TDTS - gazetka tematyczna.
W szkole pojawiła się na korytarzu gazetka tematyczna TDTS.
Przygotowywali ją uczniowie klas 4-7.

inicjatywa typu:
gazetka

2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

TDTS - Safer Internet.
Dla klas 0-3 przeprowadzono lekcje dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
Lekcje oparte o programie Sieciaki.pl. Zachęcano dzieci do zostania Super
Sieciakiem poprzez udział w Misji - Poznaj Bezpieczny Internet. Klasy 4
bawiły się ucząc się bezpieczeństwa w Internecie oglądając kreskówki Owce w sieci, a klasy 5 korzystając z porad Hołowczyca w programie
321... Internet. Dla klas 6-7 przygotowano dłuższy cykl Safer Internet chroń swoje dane. Klasy 6 omawiały program w oparciu o film " Gdzie
jest Mimi". Klasy 7 poznały aspekty prawne Cyberbezpieczeństwa .
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Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-05-09
inicjatywa dla:
Podsumowanie pracy sieci.
nauczycieli
Metodyczne aspekty pracy z uczniami i konstruowania wiedzy na temat
ochrony danych osobowych i prywatności. Podsumowanie pracy sieci.
inicjatywa
typu: warsztat
2020-04-23
inicjatywa dla:
Platformy do tworzenia ćwiczeń.
nauczycieli
Platformy do tworzenia ćwiczeń i zadań, prezentacja przykładów (mapy
myśli, quizy, krzyżówki, zagadki itp.)
inicjatywa
typu: warsztat
2020-04-04
inicjatywa dla:
nauczycieli
Robimy film o prywatności i danych osobowych.
Realizacja filmów edukacyjnych na temat prywatności i danych osobowych
inicjatywa
w aplikacjach Web 2.0
typu:
spotkanie
2020-03-05
inicjatywa dla:
nauczycieli
Infografika na temat ochrony prywatności i danych osobowych.
Infografika na temat ochrony prywatności i danych osobowych.
inicjatywa
typu: szkolenie
2020-01-09
inicjatywa dla: Upowszechniania wiedzy na temat ochrony danych osobowych.
nauczycieli
Blogi w zastosowaniach edukacyjnych, jako forma dokumentowania pracy i
upowszechniania wiedzy na temat ochrony danych osobowych. Prawa
inicjatywa
autorskie, wolne licencje, licencje Creative Commons.
typu: warsztat
2019-12-07
inicjatywa dla:
Padlet – wirtualna tablica.
nauczycieli
Padlet – wirtualna tablica do przekazywania treści związanych z
bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w sieci.
inicjatywa
typu: warsztat
2019-11-07
Ochrona danych osobowych w przepisach prawa.
inicjatywa dla:
Warsztaty dla nauczycieli Ochrona danych osobowych w przepisach prawa.
nauczycieli
Tworzenie ankiety w formularzach Google. Przykłady ankiet. Plakaty i
grafiki. Narzędzia do tworzenia różnego rodzaju grafik, plakatów i ogłoszeń
inicjatywa
(np. Canva, Postermywall).
typu: szkolenie
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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 17 im. Przyjaciół Dzieci
w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane.
2020-03-23
Inicjatywa miała być przeprowadzona jako połączenie Dnia Ochrony
inicjatywa dla:
Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu. Pracowaliśmy na
uczniów
zajęciach dodatkowych łącząc siły z informatykami. Uczniowie
wykonywali plakaty, filmiki, hasła i gazetkę, związane z tematem, które
inicjatywa typu: miały być zaprezentowane pozostałym uczniom w szkole. Dopełnieniem
gazetka, konkurs, miał być konkurs z wykorzystaniem Kodów QR. Plany pokrzyżowała
zajęcia dodatkowe nam pandemia i zamknięcie szkól, przejście na nauczenie zdalne. Mamy
nadzieję przeprowadzić zaległe wydarzenie niezwłocznie, gdy to tylko
będzie możliwe.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 im. H. Sienkiewicza w
Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-03-11
"3..2..1...Internet".
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie w klasie 5d zajęć informatyki na temat
bezpiecznego korzystania z komputera i nowoczesnych technologii.
inicjatywa typu: lekcja
2020-03-11
Z netykietą za pan brat. Drzewo dobrych zachowań.
inicjatywa dla: uczniów Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 6c na temat
prawidłowych zachowań użytkowników sieci, ze zwróceniem
inicjatywa typu: lekcja szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad netykiety.
2020-03-06
Hejt? Hejtu nie promuję, hejt banuję, bo reaguję.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 8c i 8d na temat
przeciwdziałania hejtowaniu w sieci.
inicjatywa typu: lekcja
2020-03-04
Co wie o Tobie Twój telefon?
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 7b na temat ochrony
prywatności.
inicjatywa typu: lekcja
2020-03-02
Mój wizerunek online - zajęcia na temat świadomego i
inicjatywa dla: uczniów rozważnego prezentowania się online.
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 7c na temat
inicjatywa typu: lekcja świadomego i rozważnego prezentowania się online.
2020-02-25
Mój wizerunek online.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 7a i 8a na ochrony
danych i wizerunku w sieci.
inicjatywa typu: lekcja
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2020-02-24
Internet bez hejtu.
inicjatywa dla: uczniów Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 6b na temat
prawidłowych zachowań użytkowników w sieci, ze zwróceniem
inicjatywa typu: lekcja szczególnej uwagi na zakaz hejtowania.
2020-02-11
inicjatywa dla:
Konferencja DBI 2020.
nauczycieli
Udział koordynatora programu w ogólnopolskiej konferencji z
okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowanej w Warszawie
inicjatywa typu:
przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).
konferencja
2020-02-07
Czy internet to tylko rozrywka - korzyści i zagrożenia.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 4b na temat korzyści i
zagrożeń płynących z internetu.
inicjatywa typu: lekcja
2020-02-06
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Dzień Bezpiecznego Internetu 2020.
dyrektorów, uczniów,
Przygotowanie gazetki propagującej Dzień Bezpiecznego Internetu
rodziców
2020 oraz bezpieczne zachowania internautów w sieci.
inicjatywa typu:
gazetka
Bezpieczeństwo w sieci. Pozorna anonimowość w Internecie.
2020-02-03
Cyberprzemoc.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 6f na temat
bezpieczeństwa w sieci, pozornej w niej anonimowości oraz
inicjatywa typu: lekcja
cyberprzemocy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-31
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
inicjatywa dla: uczniów
bezpieczeństwo w Internecie.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasie 6a, 7c według
inicjatywa typu: lekcja
scenariusza przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
2020-01-31
Z netykietą za pan brat. Drzewo dobrych zachowań.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 6a na temat
właściwych zachowań w sieci oraz przestrzegania zasad netykiety.
inicjatywa typu: lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-30
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
inicjatywa dla: uczniów
bezpieczeństwo w Internecie.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych w klasie 4b, 6g, 8d, 7e
inicjatywa typu: lekcja
według scenariusza przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
2020-01-30
Udział w konkursie.
inicjatywa dla: uczniów Przystąpienie uczniów szkoły do Międzyszkolnego Konkursu
informatyczno-plastycznego organizowanego w ramach Dnia
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inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-29
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja

2020-01-28
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja

Bezpiecznego Internetu w PSP nr 19. Wykonanie przez uczniów
prac konkursowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
bezpieczeństwo w internecie.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 8c na podstawie
scenariusz przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
bezpieczeństwo w internecie.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 5c i 6c na
podstawie scenariusza przygotowanego przez szkolnego
koordynatora programu.

2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
rodziców, dyrektorów,
Osobowych
uczniów, nauczycieli
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Przygotowanie gazetki propagującej ochronę danych osobowych.
inicjatywa typu:
gazetka
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-27
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
inicjatywa dla: uczniów
bezpieczeństwo w Internecie.
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 6f na podstawie
inicjatywa typu: lekcja
scenariusz przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
2020-01-27
O właściwym zachowaniu w sieci, czyli netykieta na co dzień.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 4a na temat
bezpieczeństwa w sieci oraz zasad netykiety.
inicjatywa typu: lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-24
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
inicjatywa dla: uczniów
bezpieczeństwo w internecie.
Przeprowadzenie godziny wychowawczej w klasie 7b według
inicjatywa typu: lekcja
scenariusza przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
2020-01-24
Mój wizerunek online.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie lekcji informatyki w klasie 8c i 7b na temat
ochrony danych i wizerunku w sieci.
inicjatywa typu: lekcja
2020-01-22
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów Osobowych
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Lekcja - Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa typu: lekcja Przeprowadzenie lekcji wychowawczej w klasie 6b.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-21
Nie ujawniamy swoich danych - zapewnijmy sobie
inicjatywa dla: uczniów
bezpieczeństwo w internecie.
Przeprowadzenie godziny wychowawczej w klasie 8 według
inicjatywa typu: lekcja
scenariusza przygotowanego przez szkolnego koordynatora
programu.
2019-12-10
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli, Dzień Ochrony Praw Człowieka.
rodziców
Przygotowanie gazetki informacyjnej na temat ochrony praw
człowieka.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-20
inicjatywa dla: uczniów
Dzień Ochrony Praw Dziecka.
Przygotowanie gazetki ściennej na temat praw dziecka.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-24
Informacja o udziale szkoły w X edycji programu oraz szkolenie
inicjatywa dla:
na temat ochrony danych osobowych.
dyrektorów, nauczycieli
Przekazanie nauczycielom informacji na temat udziału szkoły w X
edycji programu "Twoje dane - twoja sprawa" oraz
inicjatywa typu:
przeprowadzenie szkolenie na temat ochrony danych osobowych.
szkolenie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w
Celestynowie
Celestynów, Województwo: mazowieckie
2020-01-30
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych.
Szkolenie rady pedagogicznej przeprowadzone przez realizatorów
projektu "Twoje dane, Twoja sprawa". Szkolenie zakończyło się
podsumowaniem zdobytej wiedzy poprzez udział nauczycieli w teście w
inicjatywa typu:
aplikacji Kahoot! Zwycięzcy otrzymali imienne dyplomy i nagrody
szkolenie
niespodzianki!!! :)
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
nauczycieli,
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w holu głównym szkoły w
uczniów, rodziców obydwu budynkach pojawiły się gazetki zawierające podstawowe
informacje nt. ochrony danych i prywatności. W tym dniu w szkole
inicjatywa typu:
odbywały się zebrania z rodzicami, więc treści gazetek powędrowały do
gazetka
szerokiej publiczności.
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa dla:
Z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie
uczniów, rodziców, klas 0-VIII podczas przerw międzylekcyjnych chodzili w szkole w
nauczycieli
przygotowanych przez siebie maskach. Maski w tym dniu stanowią
symboliczną- podwójną rolę. Miały być wyrazem zarówno skrywania,
inicjatywa typu:
jak i odsłaniana pewnych części swojego wizerunku. Maski miały
happening
symbolizować ochronę danych osobowych, ochronę części swojego
wizerunku, ujawniania jedynie tego, co powinno ujrzeć światło dzienne.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa dla:
Z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie
rodziców,
klas IV- VIII podczas 4 przerw międzylekcyjnych wysłuchali audycji w
dyrektorów,
radiowęźle szkolnym zatytułowanej "Moje dane osobowe, to moja
nauczycieli,
sprawa w świetle obowiązującego prawa", prowadzonej przez uczennicę
uczniów
kl. VIII. Uczniowie zapoznali się z symboliką masek, które w tym dniu
nosili. Ponadto uczniowie zapoznani zostali z zasadami, dzięki którymi
inicjatywa typu:
nie zostaną uwikłani w sieć internetową oraz zdobyli wiedzę o 4
inne
sposobach, w jakich może im zostać skradziona tożsamość w internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-24
Konkurs "Moje prawo do prywatności w świecie bez granic".
inicjatywa dla:
W dniu dzisiejszym ogłoszony został oficjalnie za pomocą radiowęzła i
uczniów
plakatów konkurs na wykonanie komiksu, który będzie przedstawiał
zagadnienia związane z prawem do prywatności i ochroną danych
inicjatywa typu:
osobowych. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. IV- VIII i potrwa
konkurs
do 06.02.2020r. Szczegółowy regulamin konkursu umieszczony
zostanie na stronie internetowej szkoły w zakładce #TDTS.
Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
2019-11-20
W dniu 20 listopada 2019r. uczniowie klas 0-III obchodzili
inicjatywa dla:
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka w połączeniu ze Światowym
uczniów,
Dniem Życzliwości i Pozdrowień. Dzieci podczas zajęć lekcyjnych i
nauczycieli
świetlicowych omawiały przysługujące im prawa, wymieniały się
życzliwościami, wykonały pracę plastyczną "Pomocne dłonie są
inicjatywa typu:
piękne". Każdy kto był tego dnia w szkole mógł zapoznać się z
lekcja, gazetka
informacjami zawartymi na gazetce w holu głównym szkoły w budynku
przy ul. Wrzosowej 42.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w
Garbatce-Letnisko
Garbatka-Letnisko, Województwo: mazowieckie
2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu: inne
2020-01-28
inicjatywa dla:

Quiz międzyklasowy.
Quiz międzyklasowy z wiedzy o internecie zorganizowany z okazji
Dnia Bezpiecznego Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
24

nauczycieli, uczniów
inicjatywa typu: inne
2019-11-06
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu: inne
2019-10-10
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli

List otwarty.
Umieszczenie listu Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
skierowanego do wszystkich uczestników X edycji Programu na
tablicy poświęconej programowi TDTS.
Przygotowanie tablicy ściennej o tematyce ochrony danych
osobowych.
Przygotowanie tablicy ściennej o tematyce ochrony danych
osobowych oraz informującej o założeniach Programu TDTS.

Informacja o uczestnictwie w programie.
Zamieszczenie informacji o uczestnictwie w X Edycji Programu
TDTS na stronie internetowej szkoły oraz na FB.

inicjatywa typu: inne

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 27 w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bądź bezpieczny w sieci.
6 marca 2020 roku w naszej szkole miał miejsce apel poświęcony tym
zagadnieniom. Uczniowie klasy 6 przygotowali dla młodszych kolegów
mnóstwo atrakcji. Było wiele ciekawych zabaw tematycznych, filmy o
inicjatywa typu:
Pliku i Folderze, piosenki, a także przedstawienie pt. “Zosia w krainie
konkurs, apel,
…Internetu”. Na koniec scena należała do zwycięzców ogłoszonego
przedstawienie
wcześniej konkursu “Moje zabawy w Internecie”. Laureaci odebrali z
rąk pani dyrektor dyplomy oraz nagrody za kreatywne prace.
2020-02-03
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Moje zabawy w internecie.
uczniów
Konkurs plastyczny dla uczniów PSP nr 27 ogłoszony z okazji Dnia
Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu. Jego finał
inicjatywa typu:
miał miejsce na uroczystym apelu "Bądź bezpieczny w sieci". Jego
konkurs
efektem była wystawa prac na korytarzu szkolnym.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-29
Przedstawienie teatralne.
inicjatywa dla:
29 stycznia 2010 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole
uczniów
zaproszonych przez nas aktorów z Krakowa, którzy przedstawili nam
widowisko pt. “Jak nie zostać robotem?” Jego tematem przewodnim
inicjatywa typu:
było bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z nowoczesnych
przedstawienie
technologii.
Tydzień Bezpieczeństwa.
2019-10-21
W dniach 21.10-25.10.br. zorganizowano w naszej szkole Tydzień
inicjatywa dla:
Bezpieczeństwa, czyli wiele przedsięwzięć, celem których było
uczniów
przypomnienie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie wśród
uczniów właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia: w domu,
inicjatywa typu: dla
szkole, w drodze do szkoły oraz w czasie wolnym, a także przybliżenie
seniorów
wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich, rozwijanie
2020-03-06
inicjatywa dla:
uczniów
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tolerancji i właściwych postaw prospołecznych. Szczególny nacisk
położony był na bezpieczne korzystanie z internetu. Odbyły się lekcje warsztaty dla każdej klasy z wykorzystaniem filmów "Owce w sieci".

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-03-02 Konkurs na plakat dla klas I – III.
inicjatywa
W dniach 2 -6 marca został przeprowadzony w naszej szkole konkurs
dla: uczniów plastyczny dla klas I - III. Uczestnicy konkursu wykonywali plakat pod
hasłem "Uczeń bezpieczny w Sieci". Roztrzygnięcie konkursu nastąpiło 9
inicjatywa
marca. Inicjatywa towarzyszyła obchodom Tygodnia Bezpiecznego Internetu
typu: konkurs w naszej szkole.
2020-03-02 Konkurs na plakat dla klas IV – VIII.
inicjatywa
W dniach 2 -6 marca został przeprowadzony w naszej szkole konkurs
dla: uczniów plastyczny dla klas IV - VIII. Uczestnicy konkursu wykonywali plakat pod
hasłem "Przykazania Bezpiecznego Internetu". Roztrzygnięcie konkursu
inicjatywa
nastąpiło 9 marca. Inicjatywa towarzyszyła obchodom Tygodnia
typu: konkurs Bezpiecznego Internetu w naszej szkole.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28 Gra terenowa z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
Terenowa gra edukacyjna dla uczniów klas 4-8 przebiegała pod hasłem: Moje
dla: uczniów dane Moja sprawa. Gra polegała na odnalezieniu sześciu pomieszczeń, w
których uczestnicy losowali pytania i udzielali na nie odpowiedzi. Poprawna
inicjatywa
odpowiedź była potwierdzana pieczątką na karcie uczestnictwa. Uczestnicy,
typu: gra
którzy poprawnie odpowiedzieli na wszystkie wylosowane pytania otrzymali
nagrody.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28 Konkurs plastyczny z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
W dniach : 16.01.2020r. - 27.01.2020r. został przeprowadzony konkurs
dla: uczniów plastyczny dla uczniów klas 1-3. Uczestnicy w formie plakatów przedstawiali
zagrożenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w internecie. Prace
inicjatywa
konkursowe były prezentowane w formie wystawy. Rozstrzygnięcie konkursu
typu: konkurs oraz wręczenie nagród miało miejsce 28 stycznia 2020 roku w czasie
szkolnych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Dzień Ochrony Danych Osobowych – gazetka.
inicjatywa
Kolejną inicjatywą towarzyszącą organizacji Dnia Ochrony Danych
dla: uczniów
Osobowych w naszej szkole było przygotowanie gazetki/wystawy, w której
znalazły się informacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych w
inicjatywa
Polsce oraz zasady bezpiecznego korzystania z Internetu przedstawione w
typu: gazetka
prostej i humorystycznej formie.
2020-01-15
inicjatywa
Lekcja w klasie 6b.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Chronię swoje dane w
sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
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2020-01-14
inicjatywa
Lekcja w klasie 2b.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 2b na temat: Bezpieczeństwo i
prywatność w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-10
inicjatywa
dla: uczniów Lekcja w klasie 5b.
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Chrońmy swoje dane.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-08
inicjatywa
Lekcja w klasie 1c.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 1c na temat: Bezpieczeństwo i
prywatność w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-18
inicjatywa
Lekcja w klasie 8b.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Dane osobowe ściśle
chronione.
inicjatywa
typu: inne
2019-12-17
inicjatywa
Lekcja w klasie 1b.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 1b na temat: Chrońmy swoje dane
w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-17
inicjatywa
Lekcja w klasie 7b.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Dane osobowe ściśle
chronione.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-13
inicjatywa
Lekcja w klasie 1a.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 1a na temat: Chrońmy swoje dane
w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-13
inicjatywa
Lekcja w klasie 4a.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Bezpieczeństwo w domu i
internecie. Nie daj się wciągnąć w sieć.
inicjatywa
typu: lekcja
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2019-12-13
inicjatywa
Lekcja w klasie 6a.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Nie ujawniajmy swoich
danych - zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w internecie.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-11
inicjatywa
Lekcja w klasie 8a.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Bezpieczeństwo w sieci filmik "Hasło wszystkich haseł, czyli szkarby są wieczne".
inicjatywa
typu: inne
2019-12-10
inicjatywa
Lekcja w klasie 5a.
dla: uczniów
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Cyber przemoc - jak
chronić siebie w sieci?
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-10
inicjatywa
dla: uczniów Lekcja w klasie 5c.
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Moje dane w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-04
inicjatywa
dla: uczniów Lekcja w klasie 7a.
Zajęcia w ramach godziny wychowawczej. Temat: Moje dane to maja sprawa.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-03
Moje dane w sieci – warsztaty.
inicjatywa
3 grudnia 2019 roku uczniowie klas V i VI uczestniczyli w warsztatach pod
dla: uczniów
hasłem: Moje dane w sieci. Zajęcia prowadzili nauczyciele naszej szkoły z
wykorzystaniem materiałów (filmów, krzyżówek itp.) dostępnych na stronie
inicjatywa
UODO.
typu: warsztat
2019-11-28
inicjatywa
Lekcja w klasie 3b.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 3b na temat: Internet wyszukiwanie informacji.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-25
inicjatywa
Lekcja w klasie 3a.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 3a na temat: Internet wyszukiwanie informacji.
inicjatywa
typu: lekcja
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2019-11-22
inicjatywa
Lekcja w klasie 3c.
dla: uczniów
Lekcja w ramach edukacji informatycznej na temat: Ochrona danych
osobowych. Bezpieczeństwo.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-14
inicjatywa
Lekcja w klasie 3b.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 3b na temat: Internet - zasady
zachowania.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-04
inicjatywa
Lekcja w klasie 3a.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 3a na temat: Internet - zasady
zachowania.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-10-31
inicjatywa
Lekcja w klasie 2a.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 2a na temat: Bezpieczeństwo i
prywatność w sieci.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-10-24
inicjatywa
Lekcja w klasie 2c.
dla: uczniów
Zajęcia z edukacji informatycznej w klasie 2c na temat: Internet.
Bezpieczeństwo w internecie. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-10-24
Informacje dla nauczycieli.
inicjatywa
24 października 2019 roku w czasie zebrania rady pedagogicznej nauczyciele
dla:
zostali poinformowani o przystąpieniu szkoły do X edycji programu "Twoje
nauczycieli
dane - Twoja sprawa". Zebranym zostały przedstawione cele programu oraz
terminy zaplanowanych działań. Informacje o programie zostaną
inicjatywa
zamieszczone na stronie szkoły w zakładce: praca szkoły - programy i
typu:
projekty.
spotkanie

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6z Oddziałami
Integracyjnymi im Orła Białego w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-02-04
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chrońmy naszą tożsamość.
Uczniowie klasy 5 wystawią przedstawienie profilaktyczne dla swoich
młodszych kolegów. Ponadto tego dnia wszyscy uczniowie będą ubrani w
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inicjatywa typu:
przedstawienie

białe i czarne koszulki na których zostaną przyczepione hasła pozytywów
i negatywów związane z tą tematyką np.: hasło, hej, cyberprzemoc, nie
podawaj swoich danych, bezpieczne hasło, itp.

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Radom, Województwo: mazowieckie
Sieć współpracy i doskonalenia szkolnych koordynatorów Programu.
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli koordynował działanie sieci
2020-05-30
współpracy i doskonalenia , której uczestnikami byli szkolni koordynatorzy
inicjatywa dla:
X edycji Programu. W okresie od listopada 2019 do maja 2020 cyklicznie
nauczycieli
odbywały się spotkania sieci. Nauczycieli wymieniali się doświadczeniami
oraz uczestniczyli w debacie międzyszkolnej "Tożsamość cyfrowa - kim
inicjatywa
jestem w internecie", której scenariusz mogli potem wykorzystać w swoich
typu: inne
szkołach. W czasie pandemii przekazany im został materiał edukacyjny do
przeprowadzenia quizu, jako propozycja zdalnej realizacji celów programu.
2020-04-20
Materiał edukacyjny do przeprowadzenia quizu.
inicjatywa dla:
Przekazany został nauczycielom materiał edukacyjny do wykorzystania
uczniów,
podczas pracy zdalnej z uczniami poszerzający wiedzę i umiejętności
nauczycieli
młodzieży na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
Zaproponowano nauczycielom stworzenie quizu za pomocą znanych
inicjatywa
narzędzi np. QUIZZIZ, KAHOOT.
typu: inne
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-06
Debata międzyszkolna.
inicjatywa dla:
Uczniowie i ich nauczyciele brali udział w debacie międzyszkolnej
uczniów,
"Tożsamość cyfrowa - kim jestem w internecie". Młodzież poznawała
nauczycieli
poglądy innych uczestników na temat wykorzystania danych osobowych w
internecie i znaczenia zachowania prywatności dla życia człowieka obecnie
inicjatywa
i w przyszłym dorosłym życiu. Nauczyciele mogli wykorzystać scenariusz
typu: inne
debaty do przeprowadzenia jej w swoich szkołach.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św.
Franciszka z Asyżu w Nowym Mieście nad Pilicą
Nowe Miasto nad Pilicą, Województwo: mazowieckie
2020-04-01
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów, Dane osobowe podczas zdalnego nauczania.
nauczycieli
Zamieszczenie na stronie szkoły informacji "Dane osobowe bezpieczne
podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół".
inicjatywa typu:
inne
2020-01-14
Lekcje dla uczniów.
inicjatywa dla:
Lekcje nt. ochrony danych osobowych zostały przeprowadzone w 6
uczniów
klasach w terminach: 20 listopada 2019r., 14,27,i 29 stycznia 2020r., 25
lutego 2020r. oraz 13.03.2020r. Uczniowie dowiedzieli się co to są
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów
inicjatywa typu:
gazetka, inne

dane osobowe i jak je chronić. Podczas zajęć zostały wykorzystane
filmy z serii "Owce w sieci".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczne ferie.
W styczniu dla społeczności ośrodka udostępniona została gazetka
ścienna oraz przygotowany został artykuł do szkolnej gazetki "Promyk"
w związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona danych osobowych w Międzynarodowym Dniu Praw
Dziecka.
2019-11-20
W dniu 20 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
inicjatywa dla:
który jest doskonałą okazją do zdefiniowania prawa do tożsamości,
uczniów,
informacji, prywatności oraz odniesienia się do ich ochrony. Co roku w
nauczycieli
tym dniu cała społeczność ośrodka spotyka się, aby wspólnie
świętować podczas apelu, na którym w różny sposób przedstawione są
inicjatywa typu:
prawa dzieci - prezentacje multimedialne, scenki, czy zabawy prawdaprzedstawienie, apel
fałsz. W tym roku obchody zostaną uzupełnione o informacje związane
z prawem i obowiązkiem ochrony danych osobowych oraz wizerunku.
2019-10-07
inicjatywa dla:
dyrektorów,
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Szkolenie Rady pedagogicznej przez inspektora danych osobowych.
inicjatywa typu:
szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel dla uczniów i nauczycieli.
W dniu 28 stycznia z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych osobowych
Samorząd Szkolny przeprowadził 2 apele dla uczniów klas 4-5 oraz 6-8.
Podczas apelu wykorzystane zostały materiały udostępnione przez
koordynatora programu "Twoje dane, Twoja sprawa". Uczniowie otrzymali
ulotki dotyczące m.in. bezpiecznego korzystania z internetu.

inicjatywa
typu: apel
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka szkolna.
uczniów
Zespół redakcyjny gazetki szkolnej przygotował numer poświęcony
tematyce ochrony danych osobowych do pobrania na stronie
inicjatywa
https://sp92warszawa.edupage.org/a/gazetka-szkolna styczeń 2020
typu: gazetka
2020-01-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Gazetka ścienna.
uczniów
W pierwszych dniach stycznia na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka
ścienna dotycząca realizacji programu "Twoje dane, Twoja sprawa", DODO
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oraz DBI. Informacje wykorzystane do przygotowania gazetki pochodzą z
materiałów uzyskanych podczas szkolenia dla koordynatorów programu w
Senacie oraz materiałów OEIiZK w Warszawie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-02
Szkolenie na temat programu "Twoje dane Twoja sprawa".
inicjatywa dla: Nauczyciele zostali zapoznani z założeniami programu "Twoje dane, Twoja
nauczycieli
sprawa" oraz z tematyką ochrony danych osobowych. Zostali wyposażeni w
materiały uzyskane podczas konferencji, która odbyła się 2-3 października
inicjatywa
2019 r. w Senacie RP i pouczeni o konieczności przeprowadzenia zajęć z
typu: szkolenie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie w terminie do
końca stycznia 2020 r.
inicjatywa
typu: gazetka

Szkoła Podstawowa im Armii Krajowej Grupy Kampinos
Borzęcin Duży, Województwo: mazowieckie
2020-04-09
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
Ochrona Danych Osobowych w czasie nauki zdalnej.
nauczycieli,
Akcje informacyjne o ochronie danych osobowych przekazywane
dyrektorów
poprzez stronę internetową szkoły w czasie nauki zdalnej.
inicjatywa typu:
inne
2020-02-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-28
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów, rodziców,
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne, happening,
gazetka
2019-11-22
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,

Konkurs plastyczny.
28 lutego- ogłoszenie konkursu plastycznego "Jak chronić swoje dane
osobowe?". Rozstrzygnięcie w dwóch kategoriach - klasy I-III i IVVIII. Termin składania prac do końca marca.

Konkurs pod patronatem UODO.
Ogłoszenie w szkole konkursu dla uczniów.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych. Happening w szkole. Pogadanki
w klasach na godzinach wychowawczych, w klasach młodszych i
starszych. Rozdawanie ulotek poszerzających wiedzę uczniów,
rodziców i nauczycieli na temat ochrony danych osobowych. Gazetka
szkolna wykonana specjalnie na ten dzień.
Gazetka szkolna Twoje dane- Twoja sprawa.
Wykonanie gazetki szkolnej przy wejściu do biblioteki- zamieszczenie
tam informacji o programie oraz publikacji co to są dane osobowe
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dyrektorów,
uczniów

(zwykłe i wrażliwe). Gazetka będzie całorocznym źródłem informacji o
programie.

inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

Rada szkoleniowa.
Rada szkoleniowa z zakresu ochrony danych osobowych, zachowania
środków ostrożności w szkole.

inicjatywa typu:
szkolenie
2019-10-31
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
Informacje o przystąpieniu do programu.
nauczycieli,
Rozwieszenie w całej szkole, w widocznych miejscach informacji o
dyrektorów
przystąpieniu naszej szkoły do programu Twoje dane- Twoja sprawa.
inicjatywa typu:
gazetka

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - Papieża Polaka
Stary Lubotyń, Województwo: mazowieckie
2020-02-10
inicjatywa dla:
dyrektorów,
rodziców, uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
gazetka

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka z okazji DODO i DBI.
Przygotowana została gazetka z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu. Gazetka przeznaczona
była dla uczniów oraz ich rodziców, także nauczyciele mieli możliwość
zapoznania się z informacjami na gazetce.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-02-27
Apel z okazji DODO i DBI.
inicjatywa dla:
27 lutego 2020 r. w naszej szkole odbył się apel - prezentacja z okazji
nauczycieli,
DODO i DBI. Uczniowie ze Szkolnego Koła Ochrony Danych
uczniów, rodziców
Osobowych zaprezentowali informacje związane z ochroną danych
osobowych oraz bezpiecznym korzystaniem z sieci. Uczniowie klas IV
inicjatywa typu:
- VIII mieli także okazję obejrzeć filmiki związane z ochroną danych w
apel
sieci.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Józefosławiu
Józefosław, Województwo: mazowieckie
2020-02-27
inicjatywa dla:
rodziców,

Umieszczenie na stronie WWW szkoły informacji o programie TDTS.
Na stronie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka została
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uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-02-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

umieszczona informacja o uczestnictwie szkoły w Programie TDTS.
Strona jest na bieżąco aktualizowana.

Konkurs TDTS - Chroń swoje dane w Internecie.
Dla klas 4-8 ogłoszono konkurs z zakresu Cyfrobezpieczeństwa. Konkurs
polega na przygotowaniu plakatu dotyczącego Ochrony Danych
Osobowych w internecie. Konkurs zorganizowano w związku z DBI Safer
Internet.

Gazetka TDTS.
W szkole pojawiła się na korytarzu gazetka tematyczna TDTS.
Przygotowywali ją uczniowie klas 4-8.

inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Safer Internet – lekcje.
Dla klas 1-3 przeprowadzono lekcje dotyczące bezpieczeństwa w sieci.
Lekcje oparte o programie Sieciaki.pl. Zachęcano dzieci do zostania Super
Sieciakiem poprzez udział w Misji - Poznaj Bezpieczny Internet. Klasy 4
bawiły się ucząc się bezpieczeństwa w Internecie oglądając kreskówki Owce w sieci, a klasy 5 korzystając z porad Hołowczyca w programie
321... Internet. Dla klas 6-8 przygotowano dłuższy cykl Safer Internet chroń swoje dane. Klasy 6 omawiały program w oparciu o film " Gdzie
jest Mimi". Klasy 7 i 8 poznały aspekty prawne Cyberbezpieczeństwa .

Szkoła Podstawowa im. Króla Jana III Sobieskiego
Puszcza Mariańska, Województwo: mazowieckie
Lekcje, informowanie.
Podczas zdalnego nauczania wychowawcy klas oraz nauczyciele
2020-05-29
poszczególnych przedmiotów informowali uczniów o sposobach
inicjatywa dla:
logowania do różnych serwisów, o tym jak bezpiecznie przesyłać
uczniów
swoje prace, dbać o swoje dane osobowe, jak używać kamerki w
komputerze w trakcie lekcji online. Były to i lekcje z wychowawcą,
inicjatywa typu:
ale także lekcje o tej tematyce na języku polskim czy informatyce.
inne, lekcja
Staraliśmy się przypominać uczniom, żeby chronili siebie i swoje
prace, żeby świadomie korzystali z różnych technologii.
Warto wiedzieć, że...
2020-05-06
Porady z cyklu "Warto wiedzieć, że..." W ramach lekcji z
inicjatywa dla:
wychowawcą podczas zdalnego nauczania wykorzystałam
rodziców, uczniów przygotowane materiały dotyczące kamerki, a także programu TikTok.
Jest to dla uczniów znany temat i z pozoru wydaje się prosty. Niestety
inicjatywa typu: inne pojawiają się problemy, ponieważ dzieci dużo nagrywają i gdy to robią
wydaje im się to niegroźne, ale po publikacji i komentarzach, jest już
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inaczej. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam skorzystać z porad,
które Państwo przygotowali. Bogactwo wiedzy.
Lekcja języka angielskiego.
2020-02-04
W klasie 8b została przeprowadzona lekcja języka angielskiego z
inicjatywa dla:
wykorzystaniem materiałów dostępnych w programie. Uczniowie
uczniów
ćwiczyli praktyczne umiejętności, pisali email, ćwiczyli wymowę.
Była to lekcja mająca na celu zwrócenie uwagi na to jakie podajemy
inicjatywa typu:
informacje online, czy są one bezpieczne i konieczne. Uczniowie przy
lekcja
okazji ćwiczyli słownictwo przed zbliżającym się egzaminem
ósmoklasisty.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-24
Przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
inicjatywa dla:
Z okazji Dnia Babci i Dziadka zostało przygotowane przedstawienie.
rodziców
Uczniowie przedstawili humorystyczną scenkę, która miała na celu
zwrócenie uwagi na to, jak ważne są nasze dane osobowe. Następnie
inicjatywa typu:
zostały zaprezentowane zasady i przestrogi jak chronić swoje dane.
apel, przedstawienie, Akcja skierowana była do seniorów. Połączyliśmy dzień dziadków i
dla seniorów
dzień Ochrony Danych Osobowych i w styczniu nasze działania
skierowaliśmy na grupę naszych dziadków.
2019-11-21
Gazetka.
inicjatywa dla:
21.XI.2019r. wykonanie gazetki ściennej z okazji zbliżającego się
uczniów, rodziców,
Dnia Misia pt. "Misio uczy, misio bawi, misio dane Ci przedstawi".
nauczycieli
Misio wyjaśnia znaczenie danych osobowych oraz potrzebę
zachowania tajemnicy dotyczącą danych wrażliwych. Gazetka ma na
inicjatywa typu:
celu uzmysłowić jak ważna jest ochrona danych osobowych.
gazetka
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
20 listopada świętując Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
2019-11-20
uczniowie klasy 6 przygotowali prezentację multimedialną, w której to
inicjatywa dla:
informowali swoich kolegów o tym jakie dzieci mają prawa oraz
uczniów, nauczycieli obowiązki. Zostały również przedstawione przykłady łamania praw
dziecka w różnych krajach. Tego dnia uczniowie wraz z nauczycielami
inicjatywa typu: inne przyszli do szkoły ubrani w barwy niebieskie. Kolor ten jest symbolem
organizacji Unicef zajmującej się ochroną praw dzieci na całym
świecie.
Misio uczy, miso bawi, misio dane Ci przedstawi.
21.XI.2019r. w klasach 3 A i B szkoły podstawowej odbyła się lekcja,
2019-11-20
która miała na celu przedstawienie uczniom co to są dane osobowe i
inicjatywa dla:
jak je chronić. Uczniowie oglądali film, o tym jak łatwo można stracić
uczniów
swoje dane w Internecie i jak mogą zostać one później wykorzystane.
Następnie wspólnie rozmawialiśmy o tym jakie są dane osobowe.
inicjatywa typu:
Uczniowie rozwiązywali również rebus i krzyżówkę. Poznali co to jest
lekcja
pesel. Na koniec otrzymali rozsypankę wyrazową , układali zdania i
przyklejali je na kolorowych kartach. Zdania dotyczyły ochrony
danych osobowych. Lekcja bardzo się podobała uczniom.
2019-11-14
Gazetka o prawach dziecka.
inicjatywa dla:
W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Praw
nauczycieli,
Dziecka wraz z uczniami została wykonana gazetka ścienna na
rodziców, uczniów korytarzu szkolnym. Uczniowie na świetlicy wycinali i kolorowali
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różne obrazki ukazując prawa dziecka, wykonali również kwiaty w
inicjatywa typu:
kolorze niebieskim (kolor Unicefu). Następnie wszystkie materiały
gazetka
zostały przypięte na niebieskim tle.
2019-11-13
Moje dane moja sprawa.
inicjatywa dla:
13.XI.2019r. w klasie 4 została przeprowadzona lekcja dotycząca
uczniów
cyberprzemocy i spamu. Uczniowie oglądali film z bazy filmów
otrzymanych podczas szkolenia 2.X, a następnie rozwiązywali
inicjatywa typu:
krzyżówkę. W klasie wyjaśnialiśmy co to są dane osobowe, dlaczego
lekcja
należy je chronić.
Chronię swoje dane osobowe.
13.XI.2019r. w klasie 5c podczas lekcji z wychowawcą
2019-11-13
rozmawialiśmy o konieczności ochrony danych osobowych. Wstępem
inicjatywa dla:
był film, po którym to rozgorzała dyskusja w jakim celu
uczniów
zabezpieczamy swoje dane osobowe, było wiele pomysłów. W drugiej
części uczniowie rozwiązywali matematyczną krzyżówkę. Tematyka
inicjatywa typu:
poruszona na lekcji pozwoliła uczniom bardziej uzmysłowić sobie, jak
lekcja
łatwo mogą stracić swoje dane podczas korzystania z Internetu i jak
ważne są nasze dane.
Reklama - bezpieczne zachowania w internecie.
2019-11-12
12 listopada na lekcji języka polskiego uczniowie klasy 4 wykonywali
inicjatywa dla:
pracę plastyczną pt: "Zachować bezpieczeństwo podczas korzystania z
uczniów
internetu". Wcześniej odbyła się burza mózgów i wszyscy zgłosili
własne pomysły bezpiecznych zachowań w internecie. Na podstawie
inicjatywa typu:
dyskusji każdy uczeń wykonał reklamę, w której informuje swoich
gazetka
kolegów jak prawidłowo korzystać z sieci. Efektem końcowym tej
lekcji, jest wykonanie gazetki ściennej z prac uczniów.
Bicie Rekordu w Pierwszej Pomocy.
16.X. 2019r. podczas Bicia Rekordu w Pierwszej Pomocy w naszej
szkole przeprowadzono warsztaty dotyczące udzielania pierwszej
2019-10-16
pomocy. Uczniowie oglądali film, o tym jak się zachować, gdy komuś
inicjatywa dla:
coś się stanie. Podczas prezentowanego filmu zostało wyróżnione, że
uczniów, nauczycieli
w szczególnych przypadkach - jak wzywanie pomocy - należy podać
swoje dokładne dane, typu: imię, nazwisko, adres lub miejsce, gdzie
inicjatywa typu:
się znajdujemy. Po obejrzeniu filmu uczniowie w grupach ćwiczyli
warsztat, apel
wzywanie pomocy, układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
masaż serca czy sztuczne oddychanie. Taka lekcja bardzo się
podobała.
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
29 sierpnia 2019 roku odbyła się rada szkoleniowa dla grona
2019-08-29
pedagogicznego i pracowników administracyjnych szkoły. Spotkanie
inicjatywa dla:
prowadził inspektor ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia
nauczycieli
zostały poruszone najważniejsze kwestie dotyczące zmian jakie zaszły
w ostatnim czasie w prawie i dotyczą zbierania, przechowywania,
inicjatywa typu:
przetwarzania danych osobowych w szkole. Wyjaśnione zostały
szkolenie
sporne kwestie. Szkolenie pozwoliło lepiej poznać i stosować przez
nauczycieli przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
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Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku
Ostrówek, Województwo: mazowieckie
2020-02-27
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców
inicjatywa typu:
gazetka
2020-01-27
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców
inicjatywa typu:
gazetka
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2019-11-07
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-11-06
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu:
szkolenie

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Turniej wiedzy „Poznaj bezpieczny Internet - zostań Sieciakiem".
27 lutego w ramach realizacji programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
uczniowie klas I-IV wzięli udział w Turnieju wiedzy „Poznaj bezpieczny
Internet - zostań Sieciakiem". Z każdej klasy zostały wybrane dwa
zespoły. Jeden miał za zadanie opracować w formie plastycznej postać
Strażnika Internetu, drugi zespół odpowiadał na pytania, rozwiązywał
rebusy i krzyżówki związane z bezpiecznym korzystaniem z internetu
oraz ochroną danych osobowych.
Gazetka na korytarzy szkolnym dotycząca sprzeciwu wobec hejtu w
sieci w ramach akcji #jest naswięcej.
Na korytarzy szkolnym została wykonana gazetka w ramach akcji
#jestnaswiecej dotycząca sprzeciwu wobec hejtu w sieci.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka na korytarzu szkolnym dotycząca Dnia Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonanie gazetki dotyczącej Dnia Ochrony Danych Osobowych

Konkurs plastyczny "Bezpieczny internet".
Ogłoszono konkurs plastyczny dla klas V-VI dotyczący Bezpiecznego
internetu.

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Twoje dane - Twoja
sprawa.
Spotkanie Sieci Współpracy „Twoje dane - Twoja sprawa"

Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Szkolenie Rady Pedagogicznej dotyczące przystąpienia szkoły do
Ogólnopolskiego Programu "Twoje dane Twoja sprawa ". Zapoznanie
nauczycieli z regulaminem programu oraz przedstawienie harmonogramu
działań w ramach realizacji programu.
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Szkoła Podstawowa im. płka Stanisława Królickiego w
Izabelinie
Izabelin, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa dla: 28 stycznia 2020 r. z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych
uczniów
Osobowych w naszej szkole odbyły się międzyklasowe zmagania w klasach
7 i 8. Zadaniem uczniów było wykonanie testu wiedzy na temat ochrony
inicjatywa
danych osobowych i Unii Europejskiej, zrobienie plakatu oraz napisu z
typu: gra
siebie „ODO”. Uczniowie bardzo się zaangażowali w zadanie i chętnie ze
sobą rywalizowali.
2020-01-17
inicjatywa dla:
Wykład na temat ochrony danych osobowych.
uczniów
W naszej szkole został zorganizowany wykład na temat ochrony danych
osobowych z przedstawicielem policji dla klas 4-8.
inicjatywa
typu: spotkanie
2020-01-15
inicjatywa dla:
Konkurs Hasło ODO.
uczniów
Został zorganizowany szkolny konkurs na hasło lub krótki wierszyk na
temat „ODO” w klasach 4-8.
inicjatywa
typu: konkurs
2019-11-28
inicjatywa dla:
„Cyberprzemoc – jak dbać o własne bezpieczeństwo w Internecie”.
uczniów
Klasy szóste wzięły udział w programie dotyczącym przeciwdziałania
mowie nienawiści i agresji w sieci „Cyberprzemoc – jak dbać o własne
inicjatywa
bezpieczeństwo w Internecie”.
typu: zajęcia
dodatkowe
2019-11-20
Warsztaty "Chroń swój wizerunek w sieci".
inicjatywa dla: Dla nauczycieli naszej szkoły odbyły się warsztaty pt. "Chroń swój
nauczycieli
wizerunek w sieci" z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. Warsztaty
poprowadziła koordynatorka programu. Każdy nauczyciel przygotował
inicjatywa
sobie materiały do poprowadzenia lekcji na temat ochrony danych
typu: warsztat osobowych (np: quiz w programie Quizlet).
2019-11-06
inicjatywa dla: Szkolenie "Twoje dane - twoja sprawa".
nauczycieli
Dla nauczycieli klas IV-VIII odbyło się szkolenie na temat ochrony danych
osobowych oraz planu pracy programu "Twoje dane - twoja sprawa" w roku
inicjatywa
szkolnym 2019/2020.
typu: szkolenie
2019-11-05
Szkolenie "Twoje dane - twoja sprawa".
inicjatywa dla: Dla nauczycieli klas I-III odbyło się szkolenie na temat ochrony danych
nauczycieli
osobowych oraz planu pracy programu "Twoje dane - twoja sprawa" w roku
szkolnym 2019/2020.
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inicjatywa
typu: szkolenie

Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego
Nadarzyn, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-27
DODO.
inicjatywa dla:
W styczniu dla wszystkich klas 1-3 zostały przeprowadzone zajęcia
rodziców, uczniów
dotyczące Dnia Danych Osobowych. Dzieci wzięły udział w zajęciach
informacyjnych - warsztatowe, obejrzały filmy dotyczące tematu.
inicjatywa typu:
Efektem tego były gazetki wykonane przez uczniów klas 2 i 3 oraz
gazetka, lekcja,
prace plastyczne dla klas 1. W maju zostały wysłane do rodziców
lekcja otwarta,
uczniów oraz nauczycieli dodatkowe informacje dotyczące danych
zajęcia dodatkowe
osobowych.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie
Śladów, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-07 Pogromcy Internetu.
inicjatywa
Wyzwanie dla Szkół: zdobycia miano "Pogromcy Internetu". "Wyzwani do
dla: uczniów pojedynku": po 2 drużyny 5-cio osobowe ze szkół gminnych z opiekunami
(kl.4-8; po jednej osobie z każdej klasy). Tego dnia w ramach gminnego
inicjatywa
projektu mają miejsce zadania międzyszkolne: • Prezentacja przybyłych
typu: gra
drużyn (Skład, Avatar) • "W sieci - cyberbezpieczeństwo" - konkurs online
dla grup zgłoszonych do konkursu.
2020-02-07
inicjatywa
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dla: uczniów Wirtualny świat – szanse i zagrożenia.
Forma lekcji otwartej, tzn. uczniowie pracują w grupach, dyskutują i debatują
inicjatywa
na zadawane pytania i problemy, swoje pomysły prezentują na arkuszach i
typu: lekcja przedstawiają pozostałym grupom i widowni.
otwarta
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-31
"Mój świat w sieci. Moje świadome kroki w Internecie".
inicjatywa
Konkurs przeznaczony dla gminnej społeczności szkolnej o charakterze
dla: uczniów
indywidualnym. Plakaty formatu A4, łączące techniki plastyczne, techniczne i
informatyczne. Praca może zawierać elementy stworzone w dowolnym
inicjatywa
edytorze grafiki np. Power Paint, dowolną technikę plastyczną lub/i
typu: konkurs
techniczną.
2020-01-28 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
” Mój świat w sieci. Moje świadome kroki w Internecie".
dla: uczniów Projekt gminny: • "W sieci" - Logo/Avatar grupy (każda grupa posiada
własne) lub gra Scratch lub gra planszowa- Nie daj się złapać w sieci •
inicjatywa
"Kodeks Internauty" - Każda grupa opracowuje szkolny kodeks bezpiecznego
typu: inne
korzystania z Internetu • Tworzenie baneru zagrzewającego do walki podczas
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wyzwania szkół. Baner promujący hasło „Bezpiecznie korzystam z Internetu”
uczniowie naszej szkoły i szkół gminnych. • Opcjonalnie skomponowanie
piosenki o Ochronie Danych Osobowych (DBI)przez uczniów podczas lekcji
wychowawczej, ewentualnie wiersze podczas lekcji języka polskiegokonkurs literacko-muzyczny. • "Listy do I"- forma literacka plusy lub minusy
wirtualnego świata • Roduś - wykonanie maskotki lub statuetki - lekcje
techniki i/lub plastyki. • Przedstawienie na temat bezpieczeństwa w internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cyberprzemoc – Ty możesz to przerwać.
Warsztaty dla uczniów szkoły na temat hejtu i ośmieszania w sieci. Tematyka
2020-01-27
nawiązuje do współczesnych zagrożeń, z którymi mogą spotykać się nasi
inicjatywa
wychowankowie, bowiem tu w tej chwili najczęściej przy użyciu dostępnych
dla: uczniów
narzędzi można skrzywdzić drugiego człowieka. Warsztaty to poniekąd
odpowiedź na wszechogarniające zagrożenia społeczne i szeroko pojmowaną
inicjatywa
edukację do bezpieczeństwa w internecie. Celem zajęć jest pokazanie
typu: warsztat
nastolatkom zagrożeń typu: cyberprzemoc, sexting, stalking, grooming,
ryzykowne kontakty z osobami obcymi dostępnymi za pośrednictwem
internetu i wiele innych wpływających na rozwój młodego człowieka.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu "Nadbużańskiego"
Armii Krajowej w Łochowie
Łochów, Województwo: mazowieckie
"Klikam z głową".
2020-03-02
W dniu 02.03.2020 roku dobyły się zajęcia prowadzone w ramach kampanii
inicjatywa
"Klikam z głową" prowadzone przez przedstawicieli Wydziału Kampanii
dla: uczniów
Edukacyjno-Informatycznej Departamentu Polityki Konsumenckiej. W
trakcie zajęć poruszona została następująca tematyka: przemoc, hejt, sexting,
inicjatywa
mowa nienawiści, uzależnienie od internetu i telefonu, konsekwencje prawne
typu: warsztat
i zdrowotne. Zajęcia odbyły się w klasach VII i VIII.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu.
Szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu prowadzony przez pedagoga i
2020-02-04
informatyka. W trakcie dnia uczniowie uczestniczyli w turnieju wiedzy.
inicjatywa
Pytania i zadania dotyczyły ochrony danych osobowych oraz
dla: uczniów
bezpieczeństwem w sieci. W trakcie turnieju uczniowie dodatkowo poza
udzielaniem odpowiedzi na pytania oglądali filmy edukacyjne, słuchali
inicjatywa
krótkich prelekcji przygotowanych przez nauczycieli, przygotowywali plakaty
typu: inne
, kolorowali, kibicowali swoim drużynom. Wszystkie prawidłowe odpowiedzi
nagradzane były punktami. Na koniec dnia zostali wyłonienie zwycięzcy,
który otrzymali nagrody dla klasy.
2019-11-20 Dzień Praw Dziecka.
inicjatywa
Z okazji Dnia Praw Dziecka w szkole dobył się apel w ramach którego
dla: uczniów uczniowie: - przygotowywali scenki, dramy przedstawiające poszczególne
prawa dziecka, - wykonali plakaty i gazetkę związaną z prawami dziecka, inicjatywa
prezentowali wiersz poruszający daną tematykę, - przygotowali krótką
typu: apel
prelekcję na temat praw i obowiązków wynikających z korzystania z portali
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społecznościowych - obejrzeli film poruszający tematykę praw dziecka na
świecie.
2019-10-08
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

Rada szkoleniowa.
W trakcie spotkania zostały poruszone następujące tematy: - aktualne
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych , zapoznanie z poradnikiem
"Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych." zapoznanie z regulaminem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje
dane -Twoja sprawa." oraz harmonogramem działań na rok szkolny
2019/2020 .

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sochaczewie
Miasto Sochaczew, Województwo: mazowieckie

2020-05-20
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

Udział w webinarze : Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona danych
osobowych.
Dnia 20.05.2020 r. koordynator uczestniczył w webinarze organizowanym
przez FRSE pt. Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona danych osobowych .
Porady dla nauczycieli prowadzonym przez pana Piotra Drobka.
Dowiedzieliśmy się: jakie obowiązki ma szkoła jako administrator, jakie
obowiązki spoczywają na nauczycielach podczas pracy zdalnej. Wskazano:
bezpieczny model zdalnego nauczania, zalecenia w przypadku
wykorzystywania własnego sprzętu. Wiedzą zdobytą podczas szkolenia
koordynator podzielił się z nauczycielami podczas Rady pedagogicznej dnia
26.05.2020 r.

2020-04-20
Porady dla rodziców i uczniów.
inicjatywa
Koordynator projektu Twoje dane Twoja sprawa zdalnie popularyzował
dla: rodziców
wśród rodziców i uczniów porady rekomendowane przez UODO: 20.04.20 r. TikTok - pozornie nieszkodliwa aplikacja; 18.05.20 r. - Portale
inicjatywa
społecznościowe - 8 wskazówek pozwalających chronić prywatność.
typu: inne
2020-03-24
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
inicjatywa
Dnia 24.03.2020 r. Odbyło się szkolenie on-line na temat : Zasady
dla:
bezpiecznej pracy zdalnej - opracowane przez koordynatora projektu Twoje
nauczycieli
dane Twoja sprawa. Nauczyciele dowiedzieli się jak bezpiecznie przetwarzać
dane osobowe podczas zdalnej pracy, jak zabezpieczać sprzęt i dane. Materiał
inicjatywa
opracowano na podstawie Polityk bezpieczeństwa obowiązujących w szkole
typu:
oraz na podstawie wytycznych UODO i Ministerstwa Cyfryzacji.
szkolenie
Cykliczne porady dla nauczycieli.
2020-03-24
Koordynator projektu Twoje dane Twoja sprawa popularyzował wśród
inicjatywa
nauczycieli porady rekomendowane przez UODO: 31.03.20 r. - Dane
dla:
osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania; 01.04.20 r. - Dobre
nauczycieli
praktyki pomagają zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji; Dane
osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania; 20.04.20 r. - TikTok inicjatywa
pozornie nieszkodliwa aplikacja; 04.05.20 r. - Niezabezpieczona kamera i
typu: inne
mikrofon - co powinniśmy wiedzieć?, Dokumentacja papierowa zawierająca
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2020-02-06
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: gazetka

2020-01-27
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: inne

2020-01-07
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: inne

2019-11-25
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-19
inicjatywa
dla: uczniów

dane osobowe a praca zdalna; 18.05.20 r. Jak bezpiecznie korzystać z
wideokonferencji;
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Przygotowanie gazetki w holu szkoły na temat bezpieczeństwa w sieci.
Uczniowie kl. 8c przygotowali porady dla uczniów, rodziców i nauczycieli
jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak zabezpieczać dane, Jakie zagrożenia
niesie niefrasobliwe korzystanie z Internetu . Co to jest stalking, pishing,
kradzież tożsamości, jakie są konsekwencje i jak się przed nią chronić.
Uczniowie klas 2a po obejrzeniu filmów ze strony Sieciaki.pl wraz z
wychowawcą opracowali zasady korzystania z sieci skierowane do rodziców i
uczniów kl. 1-3.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych.
Inicjatywa skierowana do uczniów rodziców i nauczycieli. W tygodniu tym
prowadzono lekcje na temat danych osobowych z wykorzystaniem filmów
wskazanych w ramach Dobrych praktyk ( kl. 7-8: Wywiadówka, To nie żart,
to był niezły wygłup. kl. 1-3: Botnet, Uzależnienia, Łańcuszki). Dodatkowo w
klasach 7 i 8 przeprowadzono diagnozę na temat wiedzy o danych osobowych
i ich ochronie. Dla rodziców przygotowano ulotki na temat "Co wie o tobie
twój telefon? Jak chronić dane w sieci?, które rozdane zostały przed
zebraniami z rodzicami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykliczne porady dla uczniów.
Od dnia 07.01.2020 r. Koordynator programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa"
cyklicznie, raz w tygodniu w holu szkoły zamieszczał informacje skierowane
do uczniów pod wspólnym tytułem "Co każdy uczeń wiedzieć powinien?" : 1.
Jak chronić swoje dane osobowe, 2. Czy w sieci jesteśmy anonimowi?, 3.
Czym jest Prywatność?, 4. Jak bezpiecznie korzystać z sieci?, Serwisy
społecznościowe - czy są bezpieczne? 5. Zagrożenia w sieci. Założeniem tej
akcji było dostarczenie nastolatkom informacji na temat bezpieczeństwa
danych zamieszczanych w sieci oraz zagrożeń jakie niesie za sobą internet.
Zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych.
Od 25.11.2019 r. do 29.11.2019 r. Przeprowadzenie lekcji we wszystkich
klasach 7 i 8 na z wykorzystaniem proponowanych scenariuszy zawartych w
Dobrych praktykach na temat Twoje dane - Twoja sprawa. Chroń siebie i
swoje dane. W holu szkoły prezentacja informacji na temat Programu - Twoje
dane - Twoja sprawa - najważniejszych o ochronie danych osobowych .
Akcja informacyjna dla uczniów z okazji Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka.
W holu szkoły uczniowie klasy 8c przygotowali gazetkę na temat Praw
dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka przypadającego na
20.11.2019 r. zaś uczniowie klas I - III po omówieniu z wychowawcami praw
jakie mają dzieci wykonały rysunki "Mam prawo do..."

inicjatywa
typu: gazetka
2019-11-12
Kampania informacyjna w świetlicy szkolnej.
inicjatywa
Od 12.11.2019 r. do 12.12.2019 r. w świetlicy szkolnej prowadzono kampanię
dla: uczniów
informacyjną na temat danych osobowych. Świetliczaki dowiedziały się co to
są dane osobowe, że nie wolno ujawniać danych obcym. Podczas zajęć
inicjatywa
wykorzystano materiały i scenariusze zajęć proponowane w ramach Dobrych
typu: inne
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praktyk : Roduś w Cyberprzestrzeni, Bajka Przygody Jeżyka, Gra odszyfruj
ptaka DODO, Moje dane - Moja sprawa, Każdy swoje dane ma - mam i ja.
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
2019-11-05 W ramach szkolenia rady pedagogicznej przekazano informacje o zasadach
inicjatywa
prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych i realizacji Programu oraz
dla:
harmonogram działań. Program realizowany w bieżącej pracy dydaktyczno –
nauczycieli wychowawczej , przez wychowawców i chętnych nauczycieli, ze zwróceniem
uwagi na ochronę tożsamości w świecie cyfrowym i bezpieczeństwa w sieci, z
inicjatywa
wykorzystaniem nowoczesnych technik. W ramach programu realizowane
typu:
będą lekcje o ochronie danych osobowych (lekcje przedmiotowe,
szkolenie
wychowawcze, zajęcia dodatkowe, zajęcia świetlicowe), wydarzenia, akcja
informacyjna.
Akcja informacyjna dla rodziców.
Akcja informacyjna (tablica informacyjna w holu szkoły, ulotki) na temat X
2019-11-05 edycji program Twoje Dane Twoja Sprawa. Przekazanie informacji jak będzie
inicjatywa
realizowany program: w bieżącej pracy dydaktyczno – wychowawczej , z
dla: rodziców aktywnym udziałem uczniów, przez nauczycieli, ze zwróceniem uwagi na
ochronę tożsamości w świecie cyfrowym i bezpieczeństwa w sieci, z
inicjatywa
wykorzystaniem TIK. W ramach programu realizowane będą lekcje o
typu: inne
ochronie danych osobowych (lekcje przedmiotowe, wychowawcze, zajęcia
dodatkowe, zajęcia świetlicowe), wydarzenia (kampanie, warsztaty,
konkursy).
2019-10-02
inicjatywa
dla:
Szkolenie dla koordynatorów programu Twoje dane -Twoja sprawa.
nauczycieli Szkolenie dla koordynatorów X edycji Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
inicjatywa
osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli.”
typu:
szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu
Przasnysz, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Mistrz ODO.
2020-01-28
Stworzenie gry planszowej "Mistrz ODO" w 2 wersjach - dla uczniów klas I
inicjatywa dla: - III i IV - VIII. Celem gry było upowszechnienie wśród uczniów wiedzy o
uczniów
ochronie danych osobowych i prawa do prywatności. Gra Mistrz ODO dzięki
atrakcyjnej formie zaangażowała wielu uczniów w zgłębianie trudnej
inicjatywa
tematyki ochrony danych osobowych. Elementy rywalizacji i nagrody dla
typu: gra
uczestników oraz zwycięzców zachęcały do grania. Mistrz ODO była
inicjatywą zgłoszoną do konkursu dla placówek na najciekawszą inicjatywę
edukacyjną.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Szkolny konkurs promujący ochronę prywatności.
uczniów
Konkursy dla uczniów na wiersz związany z tematyką ochrony danych,
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prywatności i zachowaniem bezpieczeństwa w sieci. Nagrody i wyróżnienia
inicjatywa
w konkursie otrzymało 9 uczniów. Nagrody zostały ufundowane przez
typu: konkurs dyrektora szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Gra "Poszukiwany/a - Młody Detektyw".
inicjatywa dla: Gra "Poszukiwany/a - Młody Detektyw" , dedykowana uczniom klas III uczniów
VIII, polegała na wylosowaniu przez chętnych uczniów kartek z danymi
jednego ucznia ze swojej lub równoległej klasy i odszukaniu go na podstawie
inicjatywa
tych danych. Zwycięzcy - uczniowie, którzy najszybciej odnaleźli
typu: gra
"poszukiwanego" otrzymywali nagrody, a uczestnicy gry - okolicznościowe
naklejki. Gra cieszyła się wśród uczniów dużym powodzeniem .
2019-11-18
inicjatywa dla: Wspólnie uczymy się chronić dane.
uczniów
Warsztaty edukacyjne dotyczące tematyki ochrony danych osobowych dla
wszystkich uczniów, poprowadzone przez specjalnie przeszkolonych przez
inicjatywa
nauczycieli, dziesięciu uczniów klas VIII.
typu: warsztat
2019-11-04
inicjatywa dla: Tablice informujące o programie TDTS.
rodziców,
Wykonanie i ekspozycja na terenie szkoły kilku tablic informacyjnych
uczniów
dotyczących realizacji programu TDTS. Tablice, umieszczone na stałe w
trzech różnych punktach szkoły, przedstawiały informacje o programie oraz
inicjatywa
aktualności dotyczące inicjatyw i działań realizowanych w ramach programu.
typu: gazetka

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego
Siedlce, Województwo: mazowieckie
2020-05-20
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Edukacja zdalna z eTwinning – Praca zdalna a ochrona danych
nauczycieli
osobowych – porady dla nauczycieli.
Udział nauczyciela w szkoleniu Edukacja zdalna z eTwinning – Praca zdalna
inicjatywa
a ochrona danych osobowych – porady dla nauczycieli.
typu: szkolenie
2020-05-13
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Zapoznanie z platformą edukacyjną „Dajemy Dzieciom Siłę”.
Zapoznanie z platformą edukacyjną „Dajemy Dzieciom Siłę”.
inicjatywa
typu: inne
2020-04-10
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Jak zabezpieczyć dokumenty i na komputerze i w chmurze?
Szkolenie dla nauczycieli: Jak zabezpieczyć dokumenty i na komputerze i w
inicjatywa
chmurze?
typu: szkolenie
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2020-03-25
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Bezpieczeństwo w sieci.
Informacje dla uczniów jak bezpiecznie poruszać się w sieci.
inicjatywa
typu: inne
2020-03-23
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Gra Interlandia.
Gra Interlandia dla klas VII.
inicjatywa
typu: gra
2020-03-23
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
Informacja dla uczniów i nauczycieli Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci?
inicjatywa
typu: inne
2020-02-27
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Interaktywny Quiz dla uczniów Bezpieczny Internet.
Interaktywny Quiz dla uczniów Bezpieczny Internet. Gra na terenie szkoły z
inicjatywa
wykorzystaniem kodów QR.
typu: gra
2020-02-11
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konferencja z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2020.
nauczycieli
Udział nauczyciela w konferencji Dzień Bezpiecznego Internetu
organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które
inicjatywa
tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy
typu:
Dzieciom Siłę - realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę”.
konferencja
2020-01-29
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Twoje dane Twoja Sprawa.
Lekcja dla uczniów: Twoje dane Twoja Sprawa. Quiz, gra interaktywna.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Gazetka informacyjna Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Wykonanie gazetki informacyjnej Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
typu: gazetka
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2020-01-15
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Prelekcja o "Odpowiedzialności prawnej w cyberprzestrzeni".
Prelekcja z policjantem na temat "Odpowiedzialności prawnej w
inicjatywa
cyberprzestrzeni".
typu: apel
2019-11-20
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Nie hejtuję. Reaguję.
Lekcje dla uczniów z wykorzystaniem materiałów Fundacji Dajemy
inicjatywa
Dzieciom Siłę.
typu: lekcja
2019-11-10
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Zapoznanie z platformą Cyfrowobezpieczni.
Udział nauczyciela w kursie I i II stopnia.
inicjatywa
typu: szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kołłątaja w
Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-01-28
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: gra
2020-01-28
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: gra

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kody QR.
Poszukiwanie kodów: szkolne korytarze opanowane zostały przez kody QR.
Zadanie uczniów polegało na skanowaniu kodów, które kryły pytania dotyczące
RODO oraz udzielenie poprawnych odpowiedzi. Uczniowie, którzy poprawnie
odpowiedzieli na pytania otrzymali punkty dodatnie z szkolnym systemie ocen z
zachowania.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Quizy.
Quizy na temat Rodo - Nauczyciel informatyki przeprowadził w swoich klasach
quizy multimedialne (kahoot i bamboozle) stworzone przez jednego z uczniów.
Poniżej linki do wspomnianych quizów:
https://www.baamboozle.com/game/49507
https://create.kahoot.it/details/rodo/72ef9bdb-4426-4f6a-9cdb-032aa1f6a4da
Nauczyciel przeprowadził wykład oraz pogadankę na temat RODO przez
przystąpieniem do quizów. Uczniowie/ grupy uczniów otrzymali oceny bardzo
dobre i celujące z informatyki.

2020-01-28
inicjatywa Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dla:
"Gang robociaków" Ochrona Danych Osobowych.
rodziców Plakat + Prace techniczne. Nauczyciele plastyki i techniki na swoich lekcjach
realizowali projekty związane z ochroną danych osobowych, odpowiednioinicjatywa plakaty dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych oraz pracę techniczną typu:
"Gang robociaków".
gazetka
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2020-01-28
inicjatywa
dla:
nauczycieli
, uczniów,
rodziców,
dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa prac uczniów.
Wystawa prac uczniów. Przygotowanie wystawy z prac uczniów wykonanych
na Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych: prezentacja Gangu
Robociaków oraz plakatów promujących temat bezpieczeństwa i ochrony
swoich danych osobowych w internecie. link do wystawy:
https://sp148.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=345#photos:album:34
inicjatywa
5
typu:
gazetka
2020-01-10
inicjatywa
dla:
Biblioteka "Mądry czytelnik wie jak chronić prywatność w sieci".
uczniów
W trakcie zajęć z komputerami bibliotekarka uświadamiała dzieciom istotę
RODO. Wystawa książek dotycząca internetu, oraz życia online.
inicjatywa
typu:
spotkanie
2019-12-09
Co wiesz o RODO?
inicjatywa
Co wiesz o RODO? Wychowawcy na godzinach wychowawczych rozmawiali z
dla:
uczniami na temat danych osobowych. Prezentowali różnorodne materiały na
uczniów
temat RODO oraz angażowali uczniów do pracy w grupach. link do fotorelacji:
https://sp148.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=345#photos:album:34
inicjatywa
5
typu: lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje.
2019-11-18
Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili w klasach 4-8 lekcje dotyczące
inicjatywa
słownictwa na temat komputerów i internetu. Efektem lekcji było stworzenie (w
dla:
języku angielskim) zestawu zasad i reguł dotyczących bezpiecznego korzystania
uczniów
z internetu oraz plakatów dotyczących RODO. Wzbogaciły one tablicę
prezentującą plakaty z plastyki, informatyki i techniki. link do wystawy
inicjatywa
plakatów:
typu: lekcja
https://sp148.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=345#photos:album:34
5
2019-10-17 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa Szkolenie z RODO.
dla:
Szkolenie dla nauczycieli z wykorzystanie prezentacji multimedialnej.
nauczycieli Nauczyciel informatyki oraz języka angielskiego przygotowali prezentację na
temat RODO dedykowaną nauczycielom - poruszono m.in.temat bezpiecznego
inicjatywa korzystania z dziennika elektronicznego oraz zabezpieczania danych uczniów.
typu:
Po prezentacji nauczyciele wzięli dział w quizie kahoot, który sprawdzał
szkolenie opanowanie treści prezentacji.

Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów Armii
Krajowej "Gustaw" i "Harnaś" w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
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2020-01-17
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 2.
dla:
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 2.
uczniów
Tworzenie Quizu o ochronie danych osobowych.
https://sp279.edupage.org/a/samorzadinicjatywa
uczniowski?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D
typu: lekcja
2020-01-16
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 2.
dla:
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 2.
uczniów
Tworzenie Quizu o ochronie danych osobowych.
https://sp279.edupage.org/a/samorzadinicjatywa
uczniowski?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D
typu: lekcja
2020-01-10
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 1.
dla:
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 1. Zajęcia
uczniów
przeprowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
https://sp279.edupage.org/a/samorzadinicjatywa
uczniowski?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D
typu: lekcja
2020-01-09
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 1.
dla:
Lekcja dla uczniów klasy V na temat ochrony danych osobowych cz. 1. Zajęcia
uczniów
przeprowadzone w oparciu o prezentację multimedialną.
https://sp279.edupage.org/a/samorzadinicjatywa
uczniowski?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D
typu: lekcja
2019-12-12
inicjatywa
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. ochrony danych osobowych.
nauczycieli
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej SP 279 nt. danych osobowych i ich ochrony.
https://sp279.edupage.org/a/samorzadinicjatywa
uczniowski?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQ1JnN1YnBhZ2U9Ng%3D%3D
typu:
szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława
Molskiego w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-02-03
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Gazetka, ulotki.
Na zajęciach technicznych uczniowie przygotowali ulotki oraz gazetkę
inicjatywa
związaną z ochroną danych osobowych.
typu: gazetka
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2020-01-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs informatyczny.
uczniów
Konkurs informatyczny pt. Moje dane - moja sprawa dla klas 4-5.
Uczniowie przygotowali krzyżówki oraz rebusy związane z ochroną danych
inicjatywa
osobowych.
typu: konkurs
2020-01-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Godzina wychowawcza.
uczniów
W klasa 0-5 zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące ochrony danych
osobowych na godzinach wychowawczych z wykorzystaniem scenariuszy
inicjatywa
zajęć udostępnionych przez UODO.
typu: lekcja

Szkoła Podstawowa nr 357 w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-05-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-05-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-05-18
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-05-04
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-04-20
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

"Jak bezpiecznie korzystać z wideokonferencji?"
Przekazanie nauczycielom informacji o materiale udostępnionym na
stronie UODO.

"Praca zdalna a ochrona danych osobowych".
Udział koordynatora w szkoleniu. Przesłanie informacji po szkoleniu
nauczycielom.

Porada "Warto wiedzieć, że...". Portale społecznościowe.
Przekazanie wychowawcom klas porady, którą mogli wykorzystać w
trakcie edukacji zdalnej.

"Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy wiedzieć".
Przesłanie nauczycielom Porady z cyklu "Warto wiedzieć, że.." do
wykorzystania podczas edukacji zdalnej.

Porada "Warto wiedzieć, że.." TikTok.
Przesłanie nauczycielom porady do wykorzystania podczas edukacji
zdalnej.
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inicjatywa typu:
inne
2020-02-26
inicjatywa dla:
rodziców

Ochrona danych osobowych. Co każdy rodzic wiedzieć powinien.
Prezentacja dla rodziców w dniu zebrań.

inicjatywa typu:
inne
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
happening
2020-01-28
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów,
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zakładki.
Uczniowie podczas lekcji plastyki, techniki, godziny z wychowawcą
przygotowywali zakładki z logo programu Twoje Dane Twoja Sprawa,
które miały być przekazane dla Centrum Zdrowia Dziecka. Edukacja
zdalna pokrzyżowała plany, zakładki będą przekazane w późniejszym
terminie.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia prowadzone przez
wychowawców. Gazetki na szkolnych korytarzach. Plakaty.

inicjatywa typu:
gazetka, happening
2019-10-11
inicjatywa dla:
Spójrz mi w oczy.
uczniów
Konkurs dla uczniów, polegający na rozpoznaniu nauczycieli po zdjęciu
samych oczu. Dodatkowo zwrócenie uwagi uczniów, że wizerunek
inicjatywa typu:
również jest zaliczany do danych osobowych.
konkurs
Lekcje dla uczniów.
2019-10-11
Lekcje dla uczniów odbywały się podczas całego roku szkolnego, choć
inicjatywa dla:
głównie w pierwszym półroczu z uwagi na sytuację związaną
uczniów
wprowadzeniem edukacji zdalnej. Lekcje na temat ochrony danych
osobowych były prowadzone głównie podczas spotkań z wychowawcą,
inicjatywa typu:
ale też w czasie informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, zajęć terapii
lekcja
pedagogicznej, innych zajęć terapeutycznych.

Szkoła Podstawowa nr 360
Warszawa, Województwo: mazowieckie
UODO JUNIOR - dzieci radzą.
2020-04-02
Projekt Udany Oficjalny Debiut Oryginalny – JUNIOR skierowany jest do
inicjatywa dla:
najmłodszych uczniów szkoły. Efektem końcowym ma być poradnik
uczniów,
multimedialny dla dorosłych. Zadaniem uczniów klas 0 – III będzie
rodziców
przygotowanie krótkich porad dla dorosłych. Temat powinien obejmować
porady promujące właściwe zachowania: jak dbać o dane osobowe, jak je
inicjatywa
chronić, jak chronić swoją prywatność. Dzieci – jako specjaliści zwrócą
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typu: inne, dla
mieszkańców
2020-02-24
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa
typu: gazetka

2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: inne

2020-01-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów,
uczniów
inicjatywa
typu: konkurs

2020-01-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: zajęcia
dodatkowe
2020-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

uwagę na najważniejsze błędy popełniane przez dorosłych, a tym samym
staną się autorytetami w tej dziedzinie dla niejednej osoby.
Gazetka informująca o ogłoszonych konkursach filmowych.
W związku z ogłoszeniem dwóch konkursów filmowych związanych z
programem "Twoje dane - Twoja sprawa", na tablicy pojawiły się informacje
zachęcające uczniów do udziału w tych wydarzeniach.
http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody XIV Dnia ODO w UODO.
28 stycznia grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 360, zaangażowana w
realizację Programu TDTS uczestniczyła w wydarzeniach towarzyszących
obchodom DODO, które odbyły się w Urzędzie Ochrony Danych
Osobowych. Była to m.in. w debata ekspercka poświęcona prywatności i
umieszczaniu danych dzieci w internecie. O tym, że było to niezwykłe
doświadczenie oraz ciekawy sposób na poszerzenie wiedzy świadczą
przygotowane relacje: http://sp360.warszawa.pl/dodo-dominika-chomiuk-5b/
http://sp360.warszawa.pl/dodo-alicja-targosz-5b/
http://sp360.warszawa.pl/2020/01/wizyta-w-uodo/
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs mazowiecki na spot promujący Dzień Ochrony Danych
Osobowych "Dane (nie)dobrze pokazane".
28 stycznia SP nr 360 ogłosiła Konkurs mazowiecki na spot reklamowy
promujący Dzień Ochrony Danych Osobowych „Dane (nie)dobrze
pokazane”. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym MKO,
Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz OK Arsus. To kontynuacja
autorskiego projektu Udany Oficjalny Debiut Oryginalny. Aby trafić do jak
najszerszego grona zainteresowanych osób i szerzyć ideę ochrony danych
osobowych proponujemy dwie kategorie: Szkoły podstawowe (IV – VIII) i
Open (dla pozostałych uczestników). http://sp360.warszawa.pl/konkurs-tdts/
https://www.facebook.com/danedobrzepokazane
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata: Czy decyzja Instagrama o oznaczaniu retuszowanych zdjęć jest
dobra?
Czy decyzja Instagrama o oznaczaniu retuszowanych zdjęć jest dobra?
Uczniowie spotkali się w bibliotece szkolnej, aby wziąć udział w debacie.
Obie grupy przedstawiły merytoryczne powody dla, których zarówno
oznaczanie zdjęć jak i nie mają swoje uzasadnienie. Debata zakończyła się
remisem. http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
https://www.facebook.com/sp360warszawa/posts/2431030767114636
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ciasteczkowa przerwa śniadaniowa.
W styczniu postanowiliśmy podczas przerw śniadaniowych wyświetlać film
o ciasteczkach... internetowych. Uczniowie wiedzą, że są pliki cookies, ale
dlaczego informowani jesteśmy o tym fakcie już niekoniecznie. Dlatego
pomysł na Ciasteczkowe przerwy śniadaniowe.
http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-20
Fotomontaż - jak chronić swoje dane i prywatność.
inicjatywa dla:
Uczniowie klas VI i VII podczas lekcji informatyki i realizacji zagadnień z
uczniów
zakresu grafiki komputerowej mieli za zadanie przygotować fotomontaż na
ten temat. Mogli, a nawet było to wskazane, aby korzystali z publicznie
inicjatywa
udostępnionych informacji na portalach społecznościowych.
typu: lekcja
http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-20
Krzyżówkowe zmagania.
inicjatywa dla:
Uczniowie klas V w ramach lekcji informatyki uczą się tworzenia tabel, a ich
uczniów
ciekawym przykładem mogą być krzyżówki. Na lekcjach poznali wiele haseł,
które wiążą się z internetem, danymi osobowymi, prywatnością itd.
inicjatywa
Następnie wykorzystują je w przygotowywanych krzyżówkach. Ogłoszono
typu: konkurs,
szkolny konkurs na Giga Krzyżówkę, w której znajdzie się najwięcej haseł
lekcja
związanych z ochroną danych osobowych i prywatności.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-16
"Na zawsze" - lekcja dla klas 8.
inicjatywa dla: Uczniowie klasy 8 obejrzeli film pt. "Na zawsze" Fundacji Dajemy Dzieciom
uczniów
Siłę, który podejmuje wiele ważnych zagadnień związanych z właściwymi
zachowaniami w internecie w tym ochroną prywatności. Film stał się okazją
inicjatywa
do dyskusji na temat prywatności, lojalności oraz problemów młodych ludzi,
typu: lekcja
którzy nie zawsze są świadomi konsekwencji beztroskiego udostępniania
zdjęć. http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto i jak wykorzystuje udostępniane przez nas informacje.
Ile danych osobowych i ile informacji o nas samych pozostawiamy w
2020-01-14
internecie zależy od nas. I nigdy nie mamy pewności jak te informacje
inicjatywa dla:
zostaną wykorzystane przez inne osoby. Uczniowie klasy VII zapoznali się z
uczniów
pewnym eksperymentem Amazing mind reader reveals his "gift" oraz z
historią pewnej wywiadówki. Wykorzystano materiały otrzymane od UODO
inicjatywa
oraz film przygotowany w ramach bezpiecznej kampanii bankowości
typu: lekcja
internetowej. Belgijska federacja sektora finansowego chciała uświadomić
ludziom, że informacje udostępniane online mogą zostać wykorzystane
przeciwko nim.
2020-01-10
inicjatywa dla:
dyrektorów, Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
rodziców,
Gazetka z okazji DODO.
nauczycieli, Już na początku stycznia, w związku ze zbliżającymi się zebraniami z
uczniów
rodzicami przygotowana została barwna gazetka dotycząca obchodzonego
Dnia Ochrony Danych Osobowych. http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
inicjatywa
typu: gazetka
2019-10-19
"Trzęsienie danych" – gra.
inicjatywa dla: Uczniowie klasy 5d poznawali zasady bezpiecznego korzystania z internetu
uczniów
oraz ochrony danych osobowych. Tym razem zapoznali się z grą „Trzęsienie
danych”. Gra okazała się dość trudna, ale uczniowie mogli skorzystać z wielu
inicjatywa
ciekawych podpowiedzi związanych z poruszaniem się po wirtualnym
typu: gra
świecie. Lekcja odbyła się w ramach programu edukacyjnego „Twoje dane –
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Twoja sprawa„ http://sp360.warszawa.pl/2019/10/trzesienie-danych-czyligramy-w-dane/
Gazetka z nowym logotypem programu TDTS oraz mini poradnik
2019-10-15
wykonany przez uczennicę.
inicjatywa dla:
Na tablicy informacyjnej znajdującej się na korytarzu, tuż przed spotkaniami
uczniów,
z rodzicami znalazły się dwa plakaty: informacja o przystąpieniu do
rodziców,
Programu „Twoje dane -Twoja sprawa” z wykorzystaniem nowego logo
nauczycieli
programu TDTS oraz praca przygotowana przez uczennicę klasy V, jeszcze
w ubiegłym roku szkolnym. Zmienione zostało również logo programu na
inicjatywa
stronie szkoły i uaktualniony link do umieszczania informacji o przebiegu
typu: gazetka
tegorocznej edycji. http://sp360.warszawa.pl/tdts-2/
2019-10-08
Informacja na stronie Urzędu Dzielnicy.
inicjatywa dla:
Nasi uczniowie wraz z dyrektorem szkoły i koordynatorem uczestniczyli w
rodziców,
inauguracji X edycji Programu TDTS. Znaleźli się w gronie prelegentów. O
uczniów
tym wydarzeniu i wyróżnieniu postanowiliśmy poinformować mieszkańców
naszej Dzielnicy. Informacja została umieszczona na stronie Urzędu
inicjatywa
Dzielnicy Ursus. https://ursus.warszawa.pl/informator.php?dzial=edu
typu: inne
2019-10-07
Informacja o przystąpieniu szkoły do programu TDTS.
inicjatywa dla:
Informacja na stronie szkoły o wystąpieniu przedstawicieli SP nr 360
dyrektorów,
podczas Konferencji otwierającej X edycję programu TDTS.
uczniów,
Poinformowaliśmy tym samym społeczność szkolną o przystąpieniu do
rodziców,
programu TDTS po raz drugi. http://sp360.warszawa.pl/2019/10/naszenauczycieli
sukcesy-inauguracja-programu-tdts-z-naszym-udzialem/ Ponadto informacja
na temat tego wydarzenia została przesłana i umieszczona na stronie Urzędu
inicjatywa
Dzielnicy Ursus: www.ursus.warszawa.pl (link Edukacja).
typu: inne

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
Dzień Bezpiecznego Internetu.
W tym roku podczas DBI szczególną uwagę zwróciliśmy uczniom na
dane osobowe i ich ochronę w interencie. W miesiącu lutym, podjęliśmy
szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku
w sieci. We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki
inicjatywa typu:
przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej
gazetka, lekcja,
cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych
konkurs
prac: komiksy, memy, animacje w Scratch-u, chmury wyrazowe,
Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów,
28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
nauczycieli
Uczniowie mieli okazję wziąć udział w grze korytarzowej, podczas
której dowiedzieli się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy
inicjatywa typu:
przestrzegać, aby je chronić. Ponadto, młodzież szkolna, miała
gra, gazetka, lekcja, możliwość pokazania swojej kreatywności w dwóch kategoriach:
konkurs
przygotowania plakatu lub memu na temat ochrony danych osobowych.
2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
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Uczniowie rozwiązywali również różne łamigłówki, rebusy, krzyżówki
promujące wśród dzieci zasady ochrony danych osobowych. Wzięli
udział w grze kahoot „Bezpieczne korzystanie ze sprzętu mobilnego”.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-01-28
Dzieci z klas 1-3 podczas zajęć na świetlicy poznały bajki “Dzieciaka i
inicjatywa dla:
Loco przygody w sieci”. Postaci z bajki mają za zadanie uczyć
uczniów
najmłodszych użytkowników internetu, jak w świadomy i bezpieczny
sposób powinni korzystać z dobrodziejstw nowych technologii, w
inicjatywa typu:
obrazowy sposób pokazują, jakie mogą być konsekwencje
zajęcia dodatkowe nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań w sieci. Zostały one
zrealizowane w ramach projektu System informacyjny o infrastrukturze
szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-13
Apel profilaktyczny #NIEDLAHEJTU.
inicjatywa dla:
Podczas apelu dzieci dowiedziały się, czym różni się hejt od opinii,
nauczycieli,
poznali konsekwencje prawne oraz zdobyli wiedzę na temat tego, w jaki
dyrektorów,
sposób walczyć z hejtem. Gościem specjalnym był Pan Kuba Jurzyk,
uczniów, rodziców który opowiedział uczniom jak wygląda odbiór hejtu z perspektywy
artysty. Celem apelu było uświadomienie uczniom jak bezpiecznie i
inicjatywa typu:
świadomie wykorzystywać technologie informatyczno-komunikacyjne
apel, konkurs,
oraz wyrażać swoją opinię w sieci. Podczas apelu został ogłoszony
spotkanie
konkurs dla uczniów klas 4-7 dotyczący omawianej tematyki.
Zwycięzcami konkursu zostały klasy 4s i 5s.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka Podczas godzin
2019-11-20
wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia na temat
inicjatywa dla:
poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych
nauczycieli,
osobowych przy wykorzystaniu scenariusza „Pozwólcie, że przedstawię
uczniów, rodziców
nasza nowa koleżanka Prywatność”. Dodatkowo przygotowana została
gazetka o prawach ucznia, w całej szkole rozwieszone zostały niebieskie
inicjatywa typu:
balony – specjalnie, by uczcić święto wszystkich dzieci! Tego dnia
lekcja, gazetka
również czynny udział w świętowaniu praw dziecka wziął radiowęzeł,
uświetniając przerwy muzyką o tej tematyce.

Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. Rudy w
Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs.
uczniów
Quiz wiedzy o swoich prawach -konkurs na sposób rozpowszechniania
informacji o ochronie danych osobowych ,- konkurs plastyczny dla uczniów
inicjatywa typu:
klas 0-3.
konkurs
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Szkoła Podstawowa nr 4 w Ostrołęce
Ostrołęka, Województwo: mazowieckie
2020-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe

2020-02-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
happening

2020-01-06
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gry i zabawy w świetlicy.
W świetlicy szkolnej uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach o
ochronie danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Happening dla uczniów naszej szkoły.
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego
Internetu uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą zaplanowali
happening o ochronie danych osobowych. Drugoklasiści przypomnieli
swoim kolegom o obowiązku ochrony danych osobowych. Rozdali
również specjalnie przygotowane na tę okazję ulotki przypominające o
zasadach ochrony danych w internecie z prośbą o przekazanie ich innym
osobom – przyjaciołom i członkom rodziny. Każda klasa wylosowała dla
siebie wierszyk-rymowankę zachęcającą do ochrony danych osobowych.

Gazetki informacyjne.
Chętni uczniowie wraz z koordynatorem przygotowali gazetki
informacyjne na korytarzu szkolnym oraz ulotki informacyjne o ochronie
danych osobowych.

inicjatywa typu:
gazetka

Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi
im. K. I. Gałczyńskiego
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-18
inicjatywa dla:
uczniów

Edukacja informatyczna.
Edukacja informatyczna: Obejrzenie prezentacji multimedialnej o
ochronie danych osobowych.

Edukacja społeczna.
Edukacja społeczna: Prawa a obowiązki dziecka a ochrona danych
osobowych. Pogadanka. Prezentacja. Edukacja muzyczna: Nauka
piosenki pt. Prawa dziecka.
Pogadanka.
Podczas spotkania on-line udostępniono dzieciom ulotkę
Niebezpieczna kamera i mikrofon - omówiono ją. Nawiązanie do
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-04-17
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców, uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-04-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-17
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-16
inicjatywa dla:
uczniów

znanej niektórym uczniom aplikacji TikTok, w której również nie
możemy czuć się bezpiecznie.
Rozmowa.
Rozmowa z uczniami o bezpieczeństwie podczas e-lekcji o tym, że
MS Teams jest zaakceptowane przez IOD, a Zoom nie, o
zabezpieczeniu kamery i mikrofonu (porada Niezabezpieczona kamera
i mikrofon).

Praca plastyczna.
Wybrani uczniowie klas wzięli udział w dwumiesięcznym projekcie
promującym czytanie lektur dostępnych w sieci w językach obcych ang i hiszp i wykonali prace plastyczne, z których następnie powstała
wystawa online dla poszczególnych tytułów i poziomów.

Pogadanka.
Pogadanka o bezpiecznym przetwarzaniu danych osobowych.

Pogadanka.
Pogadanka o udostępnianiu danych w internecie oraz udostępnianiu
swoich zdjęć innym uczniom.

Pogadanka.
Podczas nauczania zdalnego poznawaliśmy zasady bezpiecznego
przesyłania swoich prac (poprzez wykorzystanie indywidualnych kont,
a nie czatu grupowego).

Pogadanka.
Pogadanka o bezpieczeństwie w czasach zdalnego nauczania, mądrym
korzystaniu z programów umożliwiających komunikację Skype,
Teams.

Pogadanka.
Ustalenie kodeksu zachowań, regulaminu zdalnego nauczania.

inicjatywa typu:
lekcja
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2020-03-09
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-26
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-26
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-06
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów,
rodziców
inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów

Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza: Twoje Dane - Twoja Sprawa. O
bezpieczeństwie w sieci.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia plastyczne.
Zajęcia plastyczne: TDTS - słowo i obraz.

Pogadanka.
Pogadanka o bezpieczeństwie w internecie.

Edukacja polonistyczna.
Edukacja polonistyczna: Moje dane, moja sprawa. Odgrywanie przez
uczniów scenek dramowych, edukacja plastyczna: Wykonanie
rysunków na temat: Chronię swoje dane.

Praca plastyczna.
Przy tworzeniu prac na gazetki ścienne i w realizacji projektu
grupowego o Meksyku mówiliśmy o poszanowaniu materiałów
źródłowych wyszukiwanych w Internecie i rozumieniu kwestii
plagiatu.

Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza ochrona danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pogadanka.
Pogadanka na lekcji wychowawczej na temat ochrony danych
osobowych. Przygotowywanie w grupach plakatów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca plastyczna.
Zespół dekoracyjny klasy wykonał w styczniu w związku z obchodami
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-17
inicjatywa dla:
uczniów

Dnia Ochrony Danych Osobowych plakat na drzwi klasowe Moje dane
- moja sprawa.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza: Czy nasze dane osobowe są bezpieczne? Dzień Ochrony Danych Osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca plastyczna.
Uczniowie przygotowali także dekorację na drzwi, gdzie znalazł się
rebus dotyczący ochrony danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca plastyczna.
Wykonanie plakatu promującego ochronę danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozmowy.
Rozmowy na ten temat. Stworzyliśmy prace plastyczne obrazujące co
może się zdarzyć, gdy nie chronimy naszych danych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Praca plastyczna.
Wykonanie plakatów promujących ochronę danych osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza.
Twoje dane - Twoja sprawa. Dane osobowe i zasady ich ochrony.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza.
TDTS - Dane osobowe i zasady ich ochrony.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pogadanka.
Na zajęciach była przedstawiona i omówiona prezentacja dotyczącą
TDTS, której celem było poznanie swojego prawa do prywatności i
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-16
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

ochrony danych osobowych oraz wyjaśnienie dzieciom, co to są dane
osobowe i prywatność. Dzieci przygotowały plakat związany z
programem.
Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza promująca bezpieczeństwo w sieci i zasady
ochrony przed publikowaniem swojego wizerunku na portalach
społecznościowych z tematem lekcji: Racjonalne korzystanie z
telefonów komórkowych i ochrona danych osobowych.

Godzina wychowawcza.
Zasady korzystania z mediów. Czy telefon i komputer mogą być
moimi wrogami?

Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza - Zasady korzystania z mediów. Czy telefon i
komputer mogą być moim wrogiem?

Zajęcia Moje dane -moja sprawa (zasady RODO).
Uczniowie podczas pracy w grupach, z wykorzystaniem metod
aktywizujących przypomnieli sobie najważniejsze zasady dotyczące
ochrony danych osobowych.

Godzina wychowawcza.
Godzina wychowawcza /Twoje dane - Twoja sprawa. Bezpieczne i
odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci./

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego
Siedlce, Województwo: mazowieckie
2020-02-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Konkurs.
dla: uczniów
Z okazji Tygodnia Bezpiecznego Internetu uczniowie wzięli udział w
konkursie, którego celem było przygotowanie prezentacji dotyczącej ochrony
inicjatywa
danych osobowych.
typu: konkurs
2020-01-28 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Gazetka.
dla: uczniów Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w naszej szkole pojawiła się
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okolicznościowa gazetka przedstawiająca podstawowe pojęcia związane z
inicjatywa
ochroną danych osobowych i przedstawiająca zasady, jakimi należy się
typu: gazetka kierować, aby zachować prywatność.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-12-11
Lekcja.
inicjatywa
W okresie od grudnia 2019r. do lutego 2020r. nauczyciele przeprowadzili
dla: uczniów
lekcje dotyczące ochrony danych osobowych. Wykorzystano następujące
scenariusze: Nie ujawniajmy swoich danych – zapewnijmy sobie
inicjatywa
bezpieczeństwo w Internecie; Pozwólcie, że przedstawię Nasza nowa
typu: lekcja
koleżanka Prywatność, Personal data oraz The internet safety rules.
2019-11-12
inicjatywa
dla:
Szkolenie.
nauczycieli
Przypomnienie założeń programu Twoje Dane Twoja Sprawa, ustalenie
harmonogramu działań.
inicjatywa
typu:
szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego w
Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-01-29
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel dotyczący ochrony danych osobowych.
Podsumowanie akcji "Twoje dane - Twoja sprawa". Rozstrzygnięcie
konkursów interdyscyplinarnych. Międzyklasowy kahoot.

inicjatywa typu: apel
2020-01-27
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Spektakl.
Koło teatralne wystawiło spektakl pt. "Scenki z życia dnia
inicjatywa typu:
codziennego" w ramach projektu "Twoje dane - Twoja sprawa".
przedstawienie
2019-12-10
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs.
uczniów
Ogłoszenie konkursu interdyscyplinarnego dotyczącego ochrony
danych osobowych wśród klas 1-8: - informatycznego - literackiego –
inicjatywa typu:
plastycznego.
konkurs
2019-12-09
inicjatywa dla:
Zajęcia dotyczące ochrony danych osobowych.
uczniów
Na przełomie grudnia i stycznia nauczyciele wychowawcy i
nauczyciele informatyki przeprowadzili zajęcia dotyczące ochrony
inicjatywa typu:
danych osobowych.
lekcja
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2019-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-11-04
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
spotkanie

Spotkanie ze Strażnikiem Miejskim.
Klasy V miały spotkanie ze Strażnikiem Miejskim na temat
"Bezpieczeństwa w sieci".

Spotkanie Rady Pedagogicznej.
Spotkanie Rady Pedagogicznej dotyczące Ogólnopolskiego Programu
"Twoje dane - Twoja sprawa".

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 111 im. Stefana
Starzyńskiego w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
Materiały dla uczniów – maj.
2020-05-01
Opracowanie i przekazanie materiałów i informacji dla uczniów z
inicjatywa dla:
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i
uczniów
znacznym oraz z autyzmem uczęszczających do klas 4-8, dotyczących
ochrony danych osobowych i prywatności przy nawiązywaniu kontaktów
inicjatywa typu:
przez internet, w kontekście trwającej izolacji. Dostosowanie treści do
inne
możliwości uczniów z niepełnosprawnością.
2020-04-01
inicjatywa dla: Materiały dla nauczycieli - marzec, kwiecień.
nauczycieli,
Opracowanie i przekazanie dla nauczycieli i rodziców materiałów i
rodziców
informacji dotyczących ochrony danych osobowych podczas realizowania
edukacji w formie zdalnej - z wykorzystaniem poradnika udostępnionego
inicjatywa typu: przez UODO.
inne
2020-04-01
Materiały dla uczniów - marzec, kwiecień.
inicjatywa dla: Opracowanie i przekazanie materiałów i informacji dla uczniów z
uczniów
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i
znacznym oraz z autyzmem, dotyczących ochrony danych osobowych i
inicjatywa typu: bezpieczeństwa podczas realizowania edukacji w formie zdalnej .
inne
Dostosowanie treści do możliwości uczniów z niepełnosprawnością.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-02-26
Apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego
inicjatywa dla:
Internetu, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
nauczycieli,
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, uczęszczających do
uczniów
klas 1 - 8. Prezentacja dotycząca bezpieczeństwa w sieci, nieujawiania
swoich danych oraz ochrony danych innych osób, zasady tworzenia
inicjatywa typu:
bezpiecznych haseł. Przekazanie informacji gdzie zwrócić sie o pomoc.
apel
Dostosowanie treści do możliwości uczniów z niepełnosprawnością.
Wykorzystanie prelekcji, prezentacji multimedialnej, interaktywnego quizu.
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2020-01-01
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2019-11-01
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2019-10-01
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Zajęcia dla uczniów – styczeń.
Zajęcia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, uczęszczających do klas 4 8. Tematyka - ochrona wizerunku. Omówienie tematyki udostępniania i
przesyłania zdjęć w internecie, ochrona cudzego wizerunku, nie przesyłanie
cudzych zdjęć ani filmików - także w kontekście cyberprzemocy.
Dostosowanie treści do możliwości uczniów z niepełnosprawnością.
Wykorzystanie rozmowy, prac plastycznych, tworzenie historyjek.
Zajęcia dla uczniów – listopad.
Warsztaty dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, uczęszczających do
klas 4 - 8. Tematyka - ochrona danych osobowych w nawiązaniu do praw
dziecka. Prawo do tożsamości, ochrony i prywatności jako potrzeba
każdego człowieka, szacunek do praw innych osób. Dostosowanie treści do
możliwości uczniów z niepełnosprawnością. Wykorzystanie rozmowy, prac
plastycznych, tworzenie plakatu.
Zajęcia dla uczniów – październik.
Cykl lekcji dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z autyzmem, uczęszczających do
klas 1 - 3. Tematyka zajęć: Moje dane osobowe. Przedstawienie dzieciom
pojęcia danych osobowych, wskazanie jakie są ich dane, czy dzieci je znają.
Dostosowanie treści do możliwości uczniów z niepełnosprawnością.
Wykorzystanie rozmowy, prac plastycznych.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 22
Płock, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka szkolna "Szatnia" pod hasłem "Mam kota na punkcie danych!"
2020-03-02
Najnowszy numer gazety uczniowskiej "Szatnia" redagowanej przez uczniów
inicjatywa
klas 5 - 7 poświęcony zagadnieniom związany z ochroną danych osobowych.
dla: uczniów
Zawiera artykuły: "Co to są dane osobowe?", "Dane osobowe. Wiedza w
pigułce", "Chroń swoje dane. Ogranicz ryzyko!", "Prywatność w internecie.
inicjatywa
Cyfrowe ślady. Udostępnianie wizerunku", "Kradzież danych. Nie
typu: gazetka
pozwalam!". Gazetka opublikowana została na stronie internetowej szkoły
www.sp22.pl.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Quiz.
W dniu 21 stycznia 2020 r w Szkole Podstawowej nr 22 w Płocku Samorząd
2020-01-21
Uczniowski zorganizował quiz dla uczniów klas 4-8 o tematyce Ochrony
inicjatywa
Danych Osobowych. Podczas dwóch przerw obiadowych przedstawiciele
dla: uczniów
samorządu uczniowskiego wraz z przewodniczącą uczennicą klasy 8A pytali
społeczność szkolną o zagadnienia związane z tematyką ochrony danych
inicjatywa
osobowych. W większość pytanych uczniów tematyka ta była znana.
typu: inne
Uczniowie wiedzą co to są dane osobowe, w jakich sposób się nimi
posługiwać w przestrzeni mediów społecznościowych oraz witryn
internetowych. Wiedzieli również w jaki sposób można je chronić.
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2019-11-19
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

Rada Pedagogiczna.
Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej w zakresie prowadzenia lekcji
z ochrony danych osobowych i realizacji Programu Edukacyjnego Twoje
Dane - Twoja Sprawa w placówce.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223
im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
apel

2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-01-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel.
7 lutego 2020 r. odbył się apel z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Na sale gimnastycznej zorganizowano wystawę plakatów
konkursowych na temat ochrony danych osobowych. Krótką część
wstępną przygotowała klasa 4a .Uczniowie przypomnieli historię
obchodów tego dnia. Następnie uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w quizie
na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie.
Zwycięska drużyna została nagrodzona. Następnie uczennica kl.8
zaprezentowała nagrodzona rymowankę. Uczeń klasy 8 przedstawił
zwycięski filmik. Rozstrzygnięto wszystkie konkursy-rozdano nagrody.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa.
W czasie obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych na sali
gimnastycznej została zorganizowana wystawa prac dzieci z klas 1-3.
Dzieci wykonały plakaty w grupach po odbyciu lekcji na temat danych
osobowych. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z ciekawością oglądali
plakaty.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na najciekawszy filmik lub prezentację multimedialną.
W klasach 6-8 został ogłoszony konkurs na najciekawszy filmik lub
prezentacje multimedialną na temat "Dane osobowe to rzecz świętachronię je na co dzień i od święta" .Uczniowie oddali 10 prac. Nagrodę
zdobył uczeń klasy 8b.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny.
W klasach 1-3 przeprowadzono konkurs plastyczny "Chronię swoje dane".
Dzieci w grupach przygotowywały plakaty z wykorzystaniem różnych
technik. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w czasie obchodów Dnia
Ochrony Danych Osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs literacki Dane Osobowe.
W klasach 6-8 został ogłoszony konkurs na najciekawsza rymowankę.
Uczniowie oddali 15 wierszy. Wyróżniono uczennicę klasy 8c.
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inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-07
Miesiąc Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa dla:
W styczniu uczniowie klas 7 i 8 przeprowadzali lekcje w klasach 1-3 na
uczniów
temat danych osobowych. W formie zabawy utrwalali z młodszymi
kolegami te zagadnienia. Co ciekawe do prowadzenia lekcji zgłosiło się
inicjatywa typu: więcej chłopców niż dziewcząt. Samodzielnie w oparciu o otrzymane ode
lekcja
mnie materiały konstruowali krzyżówki, rebusy, wykreślanki, kalambury.
Przedstawienie.
2019-11-18
18.11.2019 r. uczniowie klas 4-6 uczniowie mieli okazję uczestniczyć w
inicjatywa dla:
wyjątkowym widowisku teatralnym pod tytułem „Cyberprzestrzeń” w
uczniów
wykonaniu aktorów Teatru Bajaderka. W trakcie spektaklu edukacyjnego
widzowie dowiedzieli się o wpływie nowoczesnych wynalazków na nasze
inicjatywa typu:
życie oraz o zachowaniu równowagi w korzystaniu z technologii tak, aby
przedstawienie
być szczęśliwym i bezpiecznym użytkownikiem internetu.
Lekcje w klasach.
W okresie od listopada do stycznia nauczyciele informatyki, języka
2019-11-04
angielskiego i języka polskiego oraz wychowawcy mieli za zadanie
inicjatywa dla:
przeprowadzić lekcje na temat danych osobowych. W klasach starszych
uczniów
nie jest to temat nowy i n. mogli się skupić na trudniejszych zagadnieniach
związanych z aktywnością młodzieży na portalach społecznościowych i
inicjatywa typu: robieniu zakupów w internecie oraz na temat zagadnień związanych z
lekcja
kradzieżą tożsamości. W klasach młodszych nauczyciele skupili się na
zagadnieniach podstawowych : co to są dane osobowe, dane wrażliwe, kto
może te dane znać, co to są "ciasteczka.
2019-10-22
Szkolenie dla nauczycieli.
inicjatywa dla:
Szkolenie było przeznaczone dla nowych nauczycieli .Celem szkolenia
nauczycieli
było przedstawienie celów programu, harmonogramu działań na bieżący
rok szkolny, przekazanie materiałów ze szkolenia oraz zachęcenie do
inicjatywa typu:
aktywnego udziału w programie
szkolenie
2019-10-22
inicjatywa dla:
Apel samorządowy.
uczniów
22.10.2019 r. odbył się apel samorządowy na temat nawiązywania
bezpiecznych i prawidłowych relacji w sieci, szacunku do innych osób
inicjatywa typu: oraz konsekwencji prawnych w wypadku łamania zasad.
apel
2019-10-17
inicjatywa dla:
Spotkanie profilaktyczne.
uczniów
17.10.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału d/s
Nieletnich na temat cyberprzemocy. Spotkanie było przeznaczone dla
inicjatywa typu: uczniów klas 4-8.
spotkanie
2019-09-25
Wyjście do kina.
inicjatywa dla:
25.09.2019 r. klasy 1-3 uczestniczyły w Multikinie Młociny w programie
uczniów
edukacyjnym "Cyberzagrożenia".Po wysłuchaniu prelekcji dzieci
obejrzały film "Ralph demolka w internecie".
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inicjatywa typu:
inne

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im.
Szarych Szeregów.
Grodzisk Mazowiecki , Województwo: mazowieckie
Portale społecznościowe – 8 wskazówek pozwalających chronić
prywatność.
2020-05-20
Przekazanie informacji na stronie internetowej szkoły dla uczniów i
inicjatywa dla:
rodziców do zapoznania się z kolejną poradą z cyklu "Warto wiedzieć,
uczniów,
że..." przygotowaną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
nauczycieli,
Pamiętajmy, że dane osobowe udostępniane w social mediach to nie tylko
rodziców
imię, nazwisko, ale również szeroki zakres danych, takich jak: nazwa
szkoły, nick, czy geolokalizacja naszych urządzeń mobilnych.
inicjatywa typu:
Świadomość ryzyka daje możliwość ochrony przed ewentualnymi
inne
zagrożeniami. Dlatego, korzystając z tego typu portali, warto pamiętać o
kilku istotnych wskazówkach.
2020-05-04
"Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy wiedzieć".
inicjatywa dla:
Przekazanie na stronie internetowej Szkoły informacji cyklu porad
rodziców,
mających na celu uwrażliwienie uczniów na kwestie ochrony danych
uczniów
osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji
online, przygotowanej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych porada
inicjatywa typu:
"Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy wiedzieć".
inne
TikTok - pozornie nieszkodliwa aplikacja społecznościowa.
2020-04-21
Przekazanie informacji na stronie Internetowej Szkoły TikTok - pozornie
inicjatywa dla: nieszkodliwa aplikacja społecznościowa, przygotowanej przez Urząd
nauczycieli,
Ochrony Danych Osobowych w związku z wykorzystywaniem w
rodziców,
nauczaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w szerszym niż
uczniów
dotychczas zakresie oraz różnych narzędzia w celu rozrywki i zabawy, aby
uczniowie korzystali z dostępnych narzędzi w sposób świadomy i
inicjatywa typu: bezpieczny, mający na celu uwrażliwienie uczniów na kwestie ochrony
gazetka
danych osobowych i prywatności przy korzystaniu z różnych
narzędzi/aplikacji online.
2020-03-04
inicjatywa dla:
Lekcja fejki.
uczniów
Lekcja kl. VIII nt.: Fejki i manipulacja informacją w sieci https://cyfrowawyprawka.org/lekcja/fejki-manipulacja-informacja-w-sieci
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-29
Warsztaty ze Strażą Miejską o konsekwencjach niewłaściwych
inicjatywa dla: zachowań w Sieci.
nauczycieli,
29 listopada2019 r. miały miejsce warsztaty Straży Miejskiej dla uczniów
uczniów
klas szóstych, siódmych oraz ósmych. Funkcjonariuszka przedstawiła
prezentację i omówiła zagrożenia wynikające z niewłaściwego
inicjatywa typu: wykorzystywania internetu. Prowadząca uczulała młodzież na ochronę
warsztat
swoich danych osobowych w internecie. Poruszyła problemy szeroko
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pojętej cyberprzemocy oraz nawiązała do odpowiedzialności wynikającej z
tego rodzaju czynów karalnych. Zwracała uwagę na konieczność
zgłaszania niewłaściwych działań oraz dokumentowania dowodów
przestępczości. Na zakończenie spotkań każda klasa otrzymała upominki.
Twoje Dane Twoja Sprawa _ bankowość internetowa.
2019-11-18
W poniedziałek 18.11.19 r. klasy ósme i siódme uczestniczyły w spotkaniu
inicjatywa dla: z Paniami reprezentującymi PKO Bank Polski, dotyczącym
uczniów,
cyberbezpieczeństwa. Panie wyjaśniły uczniom m.in.: · Jak płacić w
nauczycieli
internecie? · Jak bezpiecznie logować się do konta? · Na czym polega
potwierdzanie przelewów i innych operacji: mobilna autoryzacja, kody
inicjatywa typu: SMS, karta kodów. Panie szczególnie uczulały, żeby w internecie poruszać
warsztat
się tak, aby nie ujawniać swoich danych osobowych. Uczniowie m.in.
poznali 10 sztandarowych zasad cyberbezpieczeństwa.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87
im. PP AK "Garłuch"
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-05-25
inicjatywa dla: uczniów

Znam swoje prawa.
przypomnienie uczniom podstawowych informacji w formie online.

inicjatywa typu: szkolenie
2020-05-13
inicjatywa dla: rodziców,
Znam swoje prawa.
uczniów, nauczycieli
przypomnienie o dobrych praktykach podczas lekcji on-line

inicjatywa typu: szkolenie
2020-03-25
inicjatywa dla: nauczycieli, Bezpieczne korzystanie z internetu - znam swoje prawa.
rodziców, uczniów
przypomnienie zasad i praw w wyniku rozpoczęcia kształcenia
na odległość.
inicjatywa typu: szkolenie
2020-02-24
inicjatywa dla: nauczycieli,
Kącik prawny na ścianie Szkoły.
uczniów, rodziców
kącik prawny.
inicjatywa typu: gazetka
2020-01-28
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: gazetka
2020-01-22
inicjatywa dla: uczniów,
rodziców, nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Twoje dane Twoja sprawa.
gazetka tematyczna
Znam swoje prawa.
spotkanie z sędzią Anną Marią Wesołowską

inicjatywa typu: spotkanie
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2019-11-29
inicjatywa dla: rodziców,
uczniów, nauczycieli

Moje dane.
szkolenie przypominające co to znaczą dane osobowe, jakie
przysługują nam prawa - osoba prowadząca szkolenie to IODO.

inicjatywa typu: szkolenie
2019-10-18
Moje prawa.
inicjatywa dla: uczniów
przypomnienie najważniejszych informacji przez przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego.
inicjatywa typu: apel

Szkoły Podstawowej nr 368 im. „Polskich Olimpijczyków”
Warszawa, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu.
2020-03-06
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie z inicjatywy
inicjatywa
Komisji Europejskiej i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego
dla: uczniów
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Uczniowie naszej
szkoły podczas apelu, mieli okazję obejrzeć 5 historii, które przybliżały 5
inicjatywa
ważnych zasad związanych z tym czego robić w internecie nie można.
typu:
Aktorzy i prowadzący z klas 7C i 8C przedstawili także propozycje jak należy
happening
się zachować w sytuacjach zagrożenia w internecie oraz w jaki sposób
reagować na hejt czy kradzieże danych.

Technikum Ekonomiczne nr 8 w Zespole Szkół nr 3 im. 2
Armii Wojska Polskiego w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny konkurs "ludzie z klasą".
2020-01-28
W związku z Europejskim Dniem Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: przypadającym 28 stycznia ogłosiliśmy w szkole konkurs - Ludzie "z klasą".
uczniów
Przyjęło się mówić o ludziach kulturalnych, honorowych, pełnych szacunku
do świata i ludzi, godnych zaufania, roztropnych, życzliwych, nie
inicjatywa
obrażających, przestrzegających zasad, w końcu eleganckich - że "mają
typu: konkurs klasę. Wśród uczniów jest wielu takich wspaniałych ludzi. Musimy ich
zauważać, szanować i brać z nich przykład. Konkurs prowadzimy w trzech
kategoriach: 1. Koleżanka "z klasą" 2. Kolega "z klasą" 3. Klasa "z klasą".
2020-01-13
inicjatywa dla: Tablica szacunku. Radzimy - ostrzegamy.
uczniów,
Na podstawie klasowych warsztatów opracowaliśmy tablicę ze wskazówkami
rodziców,
- na co uważać, jak postępować, by nie narazić się na problemy z ochrona
nauczycieli
danych osobowych.
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inicjatywa
typu: inne
2020-01-13
inicjatywa dla: Lekcje warsztatowe w klasach pierwszych. Być fair w internecie.
uczniów
W 8 klasach przeprowadzono w ramach lekcji edb warsztaty : "Być fair w
internecie" oraz ćwiczenie dwa światy. Na podstawie scenariusza z zajęć
inicjatywa
9.01.2020r. w ramach współpracy sieci szkół.
typu: lekcja
2020-01-09
inicjatywa dla:
nauczycieli
Szkolenia koordynatora w sieci szkół w OEIIZK.
Koordynator szkoli się i wymienia doświadczenia w sieci szkół (3X).
inicjatywa
typu:
szkolenie
2020-01-09
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Blog o szkolnych działaniach w ramach programu TDTS.
rodziców,
Stworzyliśmy bloga o szkolnych wydarzeniach w ramach programu TDTS.
uczniów
adres: https://tenr8.blogspot.com/
inicjatywa
typu: inne
2020-01-07
inicjatywa dla:
Szkolny Kodeks Poszanowania Prywatności. Piramida szacunku.
uczniów
Na podstawie lekcji w 14 klasach 1-2 szkolną piramidę szacunku.
Umieściliśmy ja na blogu i na tablicy szkolnej.
inicjatywa
typu: inne
2020-01-06
inicjatywa dla:
Klasowe kodeksy poszanowania prywatności.
uczniów
Uczniowie klas 1 i 2 (łącznie 12) uczestniczyli w warsztatach podczas
których opracowywali klasowe kodeksy poszanowania prywatności.
inicjatywa
typu: warsztat
2019-12-09
inicjatywa dla: Ankieta - test dla uczniów i rodziców.
uczniów,
Uczniom udostępniona została na stronie e-dziennika ankieta/test o ochronie
rodziców
danych osobowych. Do wypełnienia jej zaproszeni zostali też rodzice.
Ankieta ma na celu przybliżenie problemu ochrony danych osobowych oraz
inicjatywa
zagrożeń związanych z udostępnianiem i przetwarzaniem danych osobowych.
typu: inne
2019-12-08
inicjatywa dla:
Lekcje szkoleniowe dla uczniów.
uczniów
Wychowawcy przeprowadzili w klasach lekcje o poszanowaniu prywatności.
Powstały klasowe zasady poszanowania prywatności.
inicjatywa
typu: gazetka
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2019-12-06
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli, Szkolna infografika o programie TDTS.
rodziców
Koordynator stworzył infografikę o udziale szkoły w programie.
inicjatywa
typu: inne
2019-11-04
inicjatywa dla:
Gazetka ścienna dla uczniów.
uczniów
Powstała gazetka ścienna o programie TDTS. Wzbogacona o plakaty,
poradniki, dobre praktyki.
inicjatywa
typu: gazetka
2019-10-30
inicjatywa dla: Zakładka o programie TDTS na szkolnej stronie www.
rodziców,
Powstała zakładka na szkolnej www stronie o programie TDTS.
uczniów,
Zamieszczamy tam materiały, linki, informacje bieżące oraz wszystkie
nauczycieli
działania w ramach programu. adres do zakładki:
http://www.zsnr3.edu.pl/index.php/materialy/edukacja-dlainicjatywa
bezpieczenstwa/twoje-dane-twoja-sprawa
typu: inne
2019-10-21
inicjatywa dla:
E-szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Na stronie www szkoły zamieściłem materiały szkoleniowe, z którymi
zapoznać się mieli nauczyciele. Szkolenie kończyła e-ankieta. Zakończenie
inicjatywa
szkolenia 10 grudnia.
typu:
szkolenie

V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Romualda Traugutta w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-02-18
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje klas 1a,b,c,d,e,f.
Zajęcia z plastyki -do wykonania plakat na temat: Ochrony Danych
Osobowych.

Lekcja 2f.
W ramach lekcji informatyki odbyły się następujące zajęcia: na
platformie edukacyjnej it-szkola.edu,pl– obejrzenie prezentacji na
temat: Bezpieczeństwo.
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2019-12-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-18
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
inicjatywa typu:
gazetka
2019-12-17
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Lekcja 1Bg.
W ramach lekcji informatyki odbyły się następujące zajęcia: na
platformie edukacyjnej it-szkola.edu,pl– obejrzenie prezentacji na
temat: Twoje prawa w RODO.

Gazetka.
Przygotowanie gazetki ściennej w szkole o tematyce ochrony danych
osobowych.

Lekcja 1A.
W ramach lekcji informatyki odbyły się następujące zajęcia: na
platformie edukacyjnej it-szkola.edu,pl– obejrzenie prezentacji na
temat: Twoje prawa w RODO.
Lekcja 2b.
W ramach lekcji informatyki odbyły się następujące zajęcia: na
platformie edukacyjnej it-szkola.edu,pl – obejrzenie prezentacji na
temat „ Twoje prawa w RODO”, a następnie wykonanie testu
sprawdzającego wiedzę oraz pozyskanie certyfikatów ukończenia kursu
na ten temat – tego dnia udział wzięła klasa 2b.

VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-02-26
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu: lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata.
Przeprowadzenie lekcji w formie debaty dotyczącej
cyberbezpieczeństwa.

VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-09-30
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie lekcji o Ochronie Danych Osobowych.
Do 30.09.2020r. we wszystkich klasach wychowawcy klas przeprowadzili
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
konferencja
2020-02-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
przedstawienie
2020-02-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-14
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja otwarta
2020-02-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka

2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

lekcję z prezentacją multimedialna na temat Ochrona Danych Osobowych.
W inicjatywie brali udział nauczyciele i uczniowie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie online. Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
Koordynator szkolny - brała udział w szkoleniu online dnia 20.05.2020r. z
inicjatywy UODO pt.” Praca zdalna a ochrona danych osobowych”. Były
to porady dla nauczycieli prowadzone przez Pana Piotra Drobka.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pokazy prezentacji uczniowskich z okazji DBI.
Od 11.02.2020r do 14.02.2020r. obyła się inicjatywa przygotowania
prezentacji multimedialnych przez uczniów naszej szkoły klas pierwszych
pt. ”Twoje dane Twoja sprawa”. Z okazji Dnia Ochrony Danych i Dnia
Bezpiecznego Internetu . Pokazy odbyły się na szkolnym holu na
monitorach multimedialnych w dniach dnia 11.02.2020r-14.02.2020r.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs w formie elektronicznej.
Dania 14.02.2020r. w VII LO w Radomiu odbył się konkurs w formie
elektronicznej quiz wiedzy o Daniu Bezpiecznego Internetu. W konkursie
brało udział 20 osób z klas pierwszych. Zwycięscy otrzymali pamiątkowe
dyplomy i nagrody rzeczowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja otwarta z Okazji DBI pt. Przytul hejtera.
Nauczyciel Informatyki dnia 14.02.2020r. przeprowadziła lekcje otwartą z
okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. pt.:„Przytul hejtera”. Uczniowie
klasy 1c aktywnie uczestniczyli w lekcji brali udział w dyskusji po
obejrzeniu filmu oraz układali rebusy i układanki . Na zajęciach byli
obecni nauczyciele pracujący w naszym liceum.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zasady DBI w formie kodów QR.
Dania 14.02.2020r powstała inicjatywa rozmieszczenia na holu szkoły
haseł z zasadami Bezpiecznego Internetu w formie kodów QR. Kody QR
przyklejone zastały na terenie naszej szkoły w różnych częściach holu.
Uczniowie za pomocą telefonów skanowali znaki. Wszyscy chętnie
odczytywali symbole kodów QR.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs grafiki komputerowej z okazji Dania Bezpiecznego
Internetu.
Od 11.02.202r do 14.02.202r. odbyła się inicjatywa przygotowanie i
przeprowadzenie konkursu grafiki komputerowej pt. „Twoje danie-Twoja
sprawa” oraz „Dzień Bezpiecznego Internetu”. W konkursie brało udział
40 uczniów naszej szkoły. Dania 14.02.2020r. została przedstawiona
wystawa prac grafiki komputerowej rozmieszczona na holu szkoły oraz w
tym dniu nastąpiło wręczenie nagród i dyplomów.
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Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w
Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2019-12-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów

Zajęcia edukacyjne "Zagrożenia w cyberprzestrzeni".
Zajęcia edukacyjne dla uczniów "Zagrożenia w cyberprzestrzeni".

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.
Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-14
inicjatywa dla:
Gazetka edukacyjna.
nauczycieli, uczniów Plakaty edukacyjne Fundacji Panoptykon (internat WOLI): - „Po sieci
śmigam z głową! Jak to robię?”; - „W sieci działam z głową! Jak to
inicjatywa typu:
robię?”.
gazetka
2019-10-21
inicjatywa dla:
Zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
uczniów
Zajęcia edukacyjne z wychowawcami klas. „W sieci” - film
edukacyjny Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-14
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców, Strona www szkoły.
nauczycieli,
Strona www szkoły - zakładka "Ochrona danych osobowych" oraz
dyrektorów
informacje o projekcie edukacyjny TDTS i materiały edukacyjne.
inicjatywa typu: inne
2019-10-11
inicjatywa dla:
Szkolenie RP.
nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej – informacja o programie TDTS,
materiały edukacyjne w zakresie ochrony danych osobowych w szkole.
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-10-10
inicjatywa dla:
Pozyskanie dla uczniów zasłonek na kamerę internetową.
uczniów
Pozyskanie dla uczniów zasłonek na kamerę internetową – nawiązanie
współpracy z portalem CyberDefence24.pl
inicjatywa typu: inne
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2019-10-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-10-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-01
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
konferencja
2019-09-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów, rodziców

Spotkanie uczniów z IOD.
Spotkanie uczniów z Inspektorem Ochrony Danych. Zajęcia
edukacyjne „Pięć kroków do prywatności”.

Zajęcia edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w sieci.
7-11 października 2019r. - zajęcia edukacyjne w internacie w zakresie
bezpieczeństwa w sieci (prywatność i bezpieczeństwo, portale
społecznościowe, „mowa nienawiści”).

Konferencja „CyberForum”.
Udział delegacji pracowników WOLI w „CyberForum” – konferencja
otwierająca Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (inicjatywy UE
koordynowanej w Polsce przez NASK).

Gazetka edukacyjna.
Gazetka edukacyjna (informacja o przystąpieniu szkoły do programu,
materiały edukacyjne nt. ochrony danych osobowych).

inicjatywa typu:
gazetka
2019-08-30
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów, rodziców

Opracowanie i wdrożenie dokumentacji.
Opracowanie i wdrożenie dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego: „Polityka bezpieczeństwa danych osobowych” - „Procedury
reagowania na zgłoszenia dotyczące szkodliwych treści” - „Procedury
reagowania w zakresie bezpieczeństwa fizycznego oraz cyfrowego
inicjatywa typu: inne uczniów”
2019-08-29
inicjatywa dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej „Zasady ochrony danych osobowych w
Wojskowym Ogólnokształcącym Liceum Informatycznym w
inicjatywa typu:
Warszawie”.
szkolenie
2019-08-29
inicjatywa dla:
nauczycieli
Konsultacje z IOD.
Konsultacje Rady Pedagogicznej z Inspektorem Ochrony Danych.
inicjatywa typu:
spotkanie

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie
Ciechanów, Województwo: mazowieckie
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2020-05-04
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja

2020-04-01
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-31
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów

Porady dla słuchaczy oraz nauczycieli- on- line.
W związku z cyklem porad "Warto wiedzieć, że.." Słuchacze zostali
zapoznani przez swoich wychowawców z tematami związanymi z aplikacją
TikTok, z poradą dotyczącą niezabezpieczonej kamery oraz portali
społecznościowych. Porady zostały odebrane w sposób bardzo pozytywny
w szczególności przez młode osoby. Tematy porad są bardzo chwytliwemówiące o sprawach obejmujących naszą codzienność, w której niekiedy
nie zwracamy uwagi na niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą korzystanie
z różnego rodzaju aplikacji oraz portali.
Lekcje on-line z elementami ochrony danych osobowych.
W miesiącu kwietniu oraz maja z racji nauczania zdalnego wychowawcy
klas byli odpowiedzialni za przekazywanie słuchaczom informacji
dotyczących ochrony danych osobowych, w tym materiałów oraz filmów.
Słuchacze zostali zapoznani z zagadnieniami o dowodzie osobistym oraz o
wizycie u lekarza. Jeden z paneli został poświęcony monitoringowi
wizyjnemu, został również poruszony temat placówek oświatowych oraz
tego na jakich zasadach przetwarzają one dane uczniów/ słuchaczy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Przeprowadzenie lekcji tematycznej na temat Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz odczytanie listu Prezesa UODO. Omówienie
bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony prywatności. Jak bezpiecznie
zwiedzać cyfrowy świat. Podjęcie dyskusji. I rok Technik Usług
Kosmetycznych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Przeprowadzenie lekcji tematycznej na temat Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz odczytanie listu Prezesa UODO. Omówienie
bezpieczeństwa w Internecie - jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat .
Podjęcie dyskusji. II rok Technik Masażysta.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Przeprowadzenie lekcji tematycznej na temat Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz odczytanie listu Prezesa UODO. Omówienie
bezpieczeństwa w Internecie oraz ochrony prywatności. Podjęcie dyskusji.
I rok Technik Masażysta.

inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-22
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dyrektorów,
Prywatność oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowychomówienie zagadnień dotyczących prywatności oraz bezpieczeństwa
inicjatywa typu: danych osobowych.
szkolenie
2019-11-21
inicjatywa dla: Zapoznanie z głównymi założeniami programu "TDTS".
nauczycieli,
Zapoznanie Dyrektora oraz Nauczycieli z założeniami programu "TDTS".
dyrektorów
Omówienie celu oraz najważniejszych kwestii programu.
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inicjatywa typu:
szkolenie

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Goździkowie
Goździków, Województwo: mazowieckie
2020-05-18
inicjatywa dla:
uczniów

Zakładki do książek promujące program.
W czasie zajęć wychowankowie wykonali zakładki do książek
promujące program Twoje dane - Twoja sprawa. Zakładki zostały
rozdane wszystkim pracownikom placówki.

inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2020-05-14
Zapoznanie z poradami UODO.
inicjatywa dla:
Na spotkaniu zostały przekazane nauczycielom informacje dotyczące
nauczycieli
ochrony danych osobowych w czasie pandemii koronawirusa.
Poinformowano nauczycieli, że porady przesłane z UODO będą na
inicjatywa typu:
bieżąco przekazywane.
szkolenie
2020-05-05
inicjatywa dla:
Zajęcia o ochronie danych osobowych.
uczniów
Prowadzenie przez wychowawców zajęć z wychowankami o ochronie
danych osobowych.
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2020-04-20
inicjatywa dla:
uczniów,
Gazetka informacyjna.
nauczycieli
Zamieszczenie gazetki informacyjnej na korytarzu szkolnym dotyczącej
ochrony danych osobowych w czasie pandemii koronawirusa.
inicjatywa typu:
gazetka
Ankieta dla wychowanków.
2020-03-02
Wśród wychowanków placówki przeprowadzono ankietę o ochronie
inicjatywa dla:
danych osobowych. W ankiecie wzięło udział 33 wychowanków. Z
uczniów
analizy ankiety wynika, iż uczniowie wiedzą co to są dane osobowe,
jakie informacje je stanowią. Większość wychowanków twierdzi, że nie
inicjatywa typu:
spotkało się nigdy z naruszeniem ich danych osobowych. Wiedzą także
inne
gdzie należy zgłosić fakt naruszenia danych osobowych.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
nauczycieli,
28.01.2020 r. w Dniu Ochrony Danych Osobowych młodzież ZPRS w
uczniów,
Goździkowie spotkała się, aby promować wiedzę z zakresu ochrony
dyrektorów
danych osobowych. W czasie spotkania odczytano list od prezesa
UODO, wręczono wychowankom dyplomy i nagrody za udział w
inicjatywa typu:
konkursach przeprowadzonych na terenie ośrodka związanymi z
spotkanie
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2020-01-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-15
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2019-12-20
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2019-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-11-24
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
spotkanie

ochroną danych osobowych, zaprezentowano filmy promujące
bezpieczeństwo w sieci.
Promocja programu "Twoje dane -Twoja sprawa".
Zakładki do książek wykonane w ramach akcji "Ochrona danych
osobowych" przez młodzież z ZPRS w Goździkowie zostały przekazane
do Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Przysusze. Zakładki do
książek z hasłami przypominającymi o tym, jak ważna jest nasza
tożsamość i bezpieczeństwo w sieci.
Konkurs plastyczny.
Konkurs plastyczny dla wychowanków na najciekawszą zakładkę do
książki dotyczącą ochrony danych osobowych i prywatności.

Konkurs wiedzy.
Quiz wśród wychowanków sprawdzający wiedzę o ochronie danych
osobowych.

Projekcja filmów edukacyjnych.
Projekcja filmów edukacyjnych o ochronie danych osobowych.

Gazetka informacyjna.
Zamieszczenie i aktualizacja gazetki informacyjnej na tablicy w szkole i
w internacie.

Zajęcia o ochronie danych osobowych.
Prowadzenie przez wychowawców zajęć z wychowankami o ochronie
danych osobowych.
Spotkanie z policjantem
14 listopada 2018 r. w Zespole Placówek ResocjalizacyjnoSocjoterapeutycznych w Goździkowie odbyło się spotkanie
wychowanków z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji z
Przysuchy. Podczas spotkania funkcjonariusze policji z zespołu ds.
Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii omówili zagadnienia
związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w sieci,
niebezpiecznymi kontaktami, problematyką cyberprzemocy czy hejtu.
Uczestnicy spotkania obejrzeli także prezentacje multimedialne
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dotyczącą głównego tematu. Na zakończenie spotkania młodzież miała
możliwość zadawania pytań.
2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

Gazetka tematyczna.
Zamieszczenie na tablicy w szkole i w internacie informacji o
przystąpieniu placówki do programu "Twoje dane -Twoja sprawa" oraz
wykonanie gazetki dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do
prywatności i systematyczne jej uaktualnianie.

inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-20
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Promocja programu "Twoje dane -Twoja sprawa".
uczniów, rodziców, Zamieszczenie na stronie internetowej placówki informacji o
dyrektorów
przystąpieniu do X edycji programu "Twoje dane -Twoja sprawa" ,
logotypu UODO oraz poradnika dla szkół.
inicjatywa typu:
inne
2019-10-17
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
inicjatywa dla:
Podczas zebrania Rady Pedagogicznej przekazanie uczestnikom
dyrektorów,
informacji o przystąpieniu placówki do X edycji programu "Twoje dane
nauczycieli
-Twoja sprawa", zapoznanie z celami i harmonogramem programu oraz
przekazanie materiałów edukacyjnych służących realizacji programu.
inicjatywa typu:
Przedstawienie harmonogramu działań w placówce w ramach programu
szkolenie
w roku szkolnym 2019/2020.

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 Szkoła Podstawowa nr
128
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-05-18
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs online TDTS.
uczniów
Za pomocą platformy MS Teams na lekcjach informatyki został
przeprowadzony konkurs wiedzy z zagadnień ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące danych osobowych.
konkurs
2019-12-11
inicjatywa dla: Rada szkoleniowa Twoje dane - Twoja sprawa.
nauczycieli
Przygotowanie i przeprowadzeni dla grona pedagogicznego szkolenia.
Zapoznanie z programem, zaprezentowanie treści, materiałów do
inicjatywa typu: wykorzystania.
szkolenie
2019-11-04
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka "Twoje dane - Twoja sprawa".
uczniów
Na korytarzu szkolnym, przy sali komputerowej przygotowana została
gazetka z najważniejszymi informacjami dla uczniów dotyczącymi ochrony
inicjatywa typu:
danych osobowych.
gazetka
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2019-10-21
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Zakładka na stronie szkoły.
rodziców
Na stronie szkoły powstała zakładka "Twoje dane -Twoja sprawa", która
zawiera najważniejsze informacje dotyczące programu oraz inicjatywy
inicjatywa typu:
podejmowane na terenie szkoły w ramach programu.
inne

Szkoła Podstawowa nr 150 w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
Lekcja prowadzona przez uczniów starszych klas
2020-03-02 Nowością w naszej placówce było w tym roku szkolnym przeprowadzenie
inicjatywa lekcji dotyczącej ochrony danych osobowych dla uczniów klas III, która
dla: uczniów prowadzili uczniowie klas starszych, według własnego pomysłu. Przygotowali
dla młodszych kolegów prezentację, quizy i konkursy. Uczniowie klas trzecich
inicjatywa żywo reagowali na pomysły starszych kolegów i z zaangażowaniem w niej
typu: lekcja uczestniczyli. Podczas realizacji tego projektu obydwie grupy uczniów
wzbogaciły swoją wiedzę.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, Szkoła Podstawowa nr
227 w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-06-03
inicjatywa dla:
nauczycieli

Warto wiedzieć - kradzież tożsamości
Przesłanie do nauczycieli kolejnej porady z cyklu „Warto wiedzieć, że…”
tym razem na temat kradzieży tożsamości do wykorzystania w ramach
inicjatywa typu: Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.
inne

2020-05-06
inicjatywa dla:
Artykuł.
nauczycieli
Zapoznanie nauczycieli z artykułem "Dokumentacja papierowa zawierająca
dane osobowe a praca zdalna".
inicjatywa
typu: inne
2020-05-05
inicjatywa dla: Porada "Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy
nauczycieli
wiedzieć".
Zapoznanie nauczycieli z kolejną poradą UODO "Niezabezpieczona kamera i
inicjatywa
mikrofon, co powinniśmy wiedzieć".
typu: inne
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2020-04-27
inicjatywa dla:
Lekcja – TIKTOK.
uczniów
Godzina wychowawcza dla uczniów klas 4-8. Wychowawcy przeprowadzili
online zajęcia dotyczące korzystania z aplikacji TIKTOK.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-04-20
inicjatywa dla:
Porada – TIKTOK.
nauczycieli
Przesłanie do nauczycieli/wychowawców porady na temat korzystania z
aplikacji TIKTOK.
inicjatywa
typu: inne
2020-04-02
inicjatywa dla: Poradnik.
rodziców
Przesłanie do rodziców poradnika przygotowanego przez Urząd Ochrony
Danych Osobowych "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego
inicjatywa
nauczania".
typu: inne
2020-04-01
inicjatywa dla: Poradnik - zdalne nauczanie.
nauczycieli
Zapoznanie dyrektora, nauczycieli i wychowawców z poradnikiem
przygotowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych "Dane osobowe
inicjatywa
bezpieczne podczas zdalnego nauczania".
typu: inne
2020-03-20
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej.
inicjatywa dla:
Zapoznanie z wskazówkami europejskich organów nadzorczych w zakresie
nauczycieli
przetwarzania danych osobowych w walce z koronawirusem oraz
opracowanymi przez UODO wskazówkami dotyczącymi ochrony danych
inicjatywa
osobowych w pracy zdalnej.
typu: inne
2020-02-07
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Dzień Bezpiecznego Internetu.
"Poranek" przygotowany przez uczniów klas starszych oraz wyświetlenie
inicjatywa
uczniom filmów Cyberprzemoc i Uzależnienia.
typu: apel
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III (wykonanie plakatu) Konkurs
informatyczny dla uczniów klas IV-VIII (prezentacja zawierająca hasło
inicjatywa
nawiązujące do ochrony i dbania o swoje dane osobowe).
typu: konkurs
2020-01-07
inicjatywa dla:
nauczycieli
Rada Pedagogiczna.
Szkolenie Rady Pedagogicznej - omówienie przez nauczycieli prezentacji na
inicjatywa
temat ochrony danych osobowych.
typu:
szkolenie
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2019-11-29
inicjatywa dla:
Logo programu.
uczniów
Umieszczenie na stronie internetowej szkoły https://sp227.edupage.org/
nowego logo programu.
inicjatywa
typu: inne
2019-11-27
inicjatywa dla:
dyrektorów
Spotkanie z Inspektorem Danych Osobowych.
Spotkanie dyrektora placówki oraz koordynatora szkolnego z Inspektorem
inicjatywa
Danych Osobowych dotyczące monitoringu wizyjnego w szkole.
typu:
spotkanie
2019-11-25
inicjatywa dla: Lekcje dla uczniów.
uczniów
Lekcje z uczniami klas I – VIII z zakresu ochrony danych osobowych
prowadzone przez koordynatora szkolnego (pedagoga szkolnego) oraz
inicjatywa
wychowawców klas.
typu: lekcja
2019-11-25
inicjatywa dla: Prezentacja nt. danych osobowych.
nauczycieli
Przygotowanie przez nauczycielki (stażystki) we współpracy z
koordynatorem szkolnym prezentacji nt. danych osobowych, które będą
inicjatywa
omawiane w czasie Rady Pedagogicznej w styczniu 2020 r.
typu: inne
2019-11-25
inicjatywa dla:
Informacje dla rodziców.
rodziców
Poinformowanie za pomocą dziennika elektronicznego rodziców o realizacji
programu "Twoje Dane - Twoja Sprawa" na terenie naszej szkoły.
inicjatywa
typu: inne
2019-11-18
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetki tematyczne.
uczniów
Przygotowanie przez uczniów i nauczycieli comiesięcznych gazetek
tematycznych związanych z ochroną danych osobowych na podstawie
inicjatywa
poradnika dla szkół.
typu: inne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cisiu
Halinów, Województwo: mazowieckie
2020-01-28 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa Dzień Ochrony Danych Osobowych.
dla: uczniów Zorganizowaliśmy w szkole Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji
uczniowie klas 4-8 przygotowali gazetkę tematyczną. Wszyscy mogą się z nią
inicjatywa zapoznać wchodząc do szkoły. Wychowawcy klas przeprowadzili z uczniami
typu:
pogadanki na temat ochrony danych, uczniowie obejrzeli filmy poświęcone tej
gazetka
tematyce.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J.
Dziubińskiej w Golądkowie
Winnica , Województwo: mazowieckie
2020-04-28
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja wychowawcza.
Zajęcia wychowawcze dla uczniów pt. „ Twoje dane - Twoja sprawa”- co
wiem o ochronie danych osobowych? wzbogacone o film "Mobilne
inicjatywa typu: bezpieczeństwo".
lekcja otwarta
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Apel szkolny.
uczniów,
Apel szkolny: Twoje dane – to rzeczywiście twoja sprawa. 28 stycznia
nauczycieli
społeczność szkolna ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie spotkała
się w sali konferencyjnej internatu z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa typu:
Osobowych.
apel
2019-11-14
Gazetka "Ochrona danych osobowych".
inicjatywa dla:
Koordynator projektu wraz z psychologiem szkolnym przygotowali
uczniów
gazetkę odnośnie danych osobowych dla uczniów. Gazetka była
wyeksponowana na holu szkoły, cieszyła się dużym zainteresowaniem ze
inicjatywa typu:
strony uczniów, nauczycieli oraz gości zaprzyjaźnionych ze szkołą.
gazetka

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych nr 1 im.
Stanisława Staszica w Otwocku
Otwock, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-01-28
Osobowych
inicjatywa dla: uczniów
Gazetka "ochrona danych osobowych".
Wykonanie gazetki w gablocie szkolnej na temat "ochrony danych
inicjatywa typu: gazetka
osobowych".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
2020-01-28
Spotkanie z pedagogiem, policjantem oraz inspektorem danych
inicjatywa dla: uczniów
na temat bezpiecznego korzystania z internetu.
Spotkanie uczniów klas pierwszych technikum z policjantem na
inicjatywa typu:
temat cyberprzestępstwa. spotkanie uczniów z pedagogiem oraz
spotkanie
inspektorem danych osobowych na temat bezpiecznego
korzystania z internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-01-28
Osobowych
inicjatywa dla:
Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych.
dyrektorów, nauczycieli
Zapoznanie nauczycieli/dyrekcji z zasadami bezpiecznego
przetwarzania danych osobowych.
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inicjatywa typu: lekcja
otwarta, konferencja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-01-28
Osobowych
inicjatywa dla: uczniów
Konkurs.
Jak najszybsze rozwiązanie zadań umieszczonych w
inicjatywa typu: konkurs
poszczególnych częściach szkoły.
2020-01-27
inicjatywa dla: uczniów Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
inicjatywa typu:
Przedstawienie dla przedszkolaków.
przedstawienie, dla
Przedstawienie dla przedszkolaków "Bezpieczeństwo w sieci".
przedszkolaków
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-01-14
Osobowych
inicjatywa dla: rodziców
Wykonanie gazetki w wersji papierowej dla rodziców.
Wykonanie gazetki w wersji papierowej dla rodziców na temat
inicjatywa typu: gazetka
bezpiecznego korzystania z internetu.

Zespół Szkół Ekonomicznych
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-02-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Współpraca z RODON.
dla: uczniów
Udział uczniów i koordynatora szkolnego w debacie zorganizowanej przez
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Tematem debaty była
inicjatywa
"Tożsamość cyfrowa".
typu: inne
2020-01-31
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Gazetka informacyjna.
dla: uczniów
Gazetka informacyjna. Hasło przewodnie Chroń dane - chroń siebie. Gazetka
przygotowana przez uczniów na temat ochrony danych osobowych.
inicjatywa
Umieszczenie logo programu.
typu: gazetka
2019-10-28
Lekcje.
inicjatywa
Lekcje na temat programu oraz ochrony danych osobowych. Realizacja na
dla: uczniów
lekcjach z wychowawcą, informatyce, przedmiotach zawodowych, wiedzy o
społeczeństwie. Przypominanie uczniom o potrzebie chronienia danych, a tym
inicjatywa
samym i własnej osoby.
typu: lekcja

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-04-06
inicjatywa dla:
nauczycieli

Szkolenia dla nauczycieli.
Instruktorzy Akademii Cisco przeprowadzili 30 godzinny kurs
CyberSecurity Essentials. Miał on na celu przybliżyć nauczycielom
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zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem. Przedstawione zostały
inicjatywa typu: wyzwania na takich polach jak dane osobowe, prawo autorskie, social
szkolenie
media, cyberetyka, a także zagrożenia dla systemów komputerowych oraz
sposoby ich ochrony. Do szkolenia przystąpiło 81 nauczycieli. Kurs
zakończył się uzyskaniem certyfikatu.
2020-03-29
inicjatywa dla:
Artykuł dla rodziców, uczniów i nauczycieli.
uczniów,
Artykuł dla rodziców, uczniów i nauczycieli o kształceniu na odległość, z
nauczycieli,
uwzględnieniem ochrony danych osobowych, higieny pracy ucznia i
rodziców
nauczyciela oraz zasad bezpieczeństwa pracy w sieci. Artykuł został
umieszczony na stronie internetowej ZSE.
inicjatywa typu:
inne
2020-03-09
Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa.
inicjatywa dla:
Przeprowadzono szkolenia dla uczniów klas II i III z zakresu
uczniów
cyberbezpieczeństwa. Szkolenie obejmowało podstawową wiedzę z
dziedziny ochrony danych, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa
inicjatywa typu: systemów, zabezpieczenia sieci oraz zagrożeń systemach bezpieczeństwa.
szkolenie
Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata zamknięta „Tożsamość cyfrowa - kim jestem w Internecie”.
03.03.2020 - Debata zamknięta „Tożsamość cyfrowa - kim jestem w
2020-03-03
Internecie” W szkole odbyła się debata zamknięta pt: „Tożsamość cyfrowa
inicjatywa dla:
- kim jestem w Internecie”. Uczestnikami debaty były klasy 1I oraz 1TTA
uczniów
( w debacie uczestniczyło 35 osób w dwóch turach). Uczniowie wymienili
się doświadczeniami dotyczącymi ochrony personaliów oraz swoich
inicjatywa typu:
tożsamości realnych oraz cyfrowych. Temu zdarzeniu pikanterii dodaje
warsztat
fakt, że ze swoimi przekonaniami rywalizowały dwie różniące się grupy
społeczne, czyli uczniowie po gimnazjum oraz po szkole podstawowej
mające dwa odrębne spojrzenia na ten temat.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-29
Pogadanki dla uczniów.
inicjatywa dla:
W ramach przedmiotów zawodowych tj. systemy komputerowe, witryny i
uczniów
aplikacje internetowe, oprogramowanie użytkowe zostały przeprowadzony
pogadanki na tematy : ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni. W
inicjatywa typu:
pogadankach uczestniczyli uczniowie pierwszych, drugich i trzecich klas
lekcja
w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk.
2020-02-03
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Materiały edukacyjne dla nauczycieli.
nauczycieli
Przekazanie nauczycielom materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony
danych osobowych. Nauczyciele wykorzystali te informacje i przekazali
inicjatywa typu:
informacje o ochronie danych na godzinach wychowawczych.
inne
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Wykłady dla uczniów.
uczniów
W naszej szkole przeprowadzone zostaną wykłady dla uczniów ZSE
prowadzone przez nauczycieli, uczniów i zaproszone osoby z zewnątrz,
inicjatywa typu: dodana została zakładka na stronie szkoły odnośnie programu
konferencja
edukacyjnego "Twoje dane -Twoja sprawa" i harmonogramu obchodów
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tego dnia w szkole, dla nauczycieli zostały udostępnione materiały na
lekcje wychowawcze. Tematyka wykładów w dniu 28.01.2020 Jak
bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat Bezpieczeństwo na urządzeniach
mobilnych. Prywatność w szkole. Ochrona patentowa.
2020-01-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Szkolenie dla nauczycieli zaangażowanych w program "Twoje dane
nauczycieli
Twoja sprawa".
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził szkolenie dla
inicjatywa typu: nauczycieli zaangażowanych w projekt "Twoje dane Twoja sprawa".
szkolenie
Poruszone została tematyka dotycząca realizacji programu.
2019-11-18
inicjatywa dla:
uczniów,
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli,
Gazetka na temat "Twoje dane Twoja sprawa".
rodziców
W gablocie przy sali komputerowej 111 uczniowie klasy czwartej
wykonali gazetkę na tematy „Chroń swoją prywatność”.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-04
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Zapoznanie nauczycieli z projektem.
Zapoznanie nauczycieli z projektem – prezentacja założeń i harmonogram
inicjatywa typu: działań realizowanych w ramach projektu, określenie formy realizacji.
inne

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2020-05-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-05-08
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-05-07
inicjatywa dla:
nauczycieli

Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
Szkolenie dla nauczycieli, przekazanie prezentacji z wykładu p.
Piotra Drobka nauczycielom.

Szkolenie online. Ochrona danych osobowych podczas pracy
zdalnej - porady dla nauczycieli.
Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej - porady dla
nauczycieli.
Ochrona danych osobowych "Niezabezpieczona kamera i
mikrofon, co powinniśmy wiedzieć".
Informacja z materiałami otrzymanymi z UODO przekazana droga
elektroniczną nauczycielom prowadzącym zdalne nauczanie.

inicjatywa typu: inne
2020-03-03
Lekcje podstaw przedsiębiorczości z programem "Twoje dane inicjatywa dla:
Twoja sprawa ".
uczniów
Realizacja programu na lekcjach podstaw przedsiębiorczości : Temat
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:„Twoje dane – Twoja sprawa” – co wiem o ochronie danych
inicjatywa typu: lekcja osobowych. Dowód zawsze osobisty. Sprawdź jak go chronić.
2020-02-24
inicjatywa dla:
Godzina wychowawcza temat: "Ochrona danych osobowych".
uczniów
Godzina wychowawcza na temat Twoje dane Twoja sprawa oraz
ochrony dowodu osobistego z udostępnieniem linku do filmu UODO.
inicjatywa typu: lekcja
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych- plakaty
dyrektorów, uczniów, informujące o dniu.
nauczycieli
Plakaty wykonane przez uczniów rozwieszone w całej szkole i na
stronie internetowej informujące o Dniu Ochrony Danych
inicjatywa typu: inne Osobowych.
2020-01-06
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Konkurs wykonanie plakatu Twoje dane - Twoja sprawa.
Wykonanie plakatu przez uczniów o tematyce "Twoje dane Twoja
inicjatywa typu:
sprawa"
konkurs

Zespół Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze
Przysucha, Województwo: mazowieckie

2020-05-25
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
rodziców, dyrektorów
inicjatywa typu:
gazetka

2020-02-06
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów,
rodziców, dyrektorów
inicjatywa typu: apel

2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów

Gazetki poglądowo-informacyjne.
Na bieżąco aktualizowałam gazetkę poglądowo-informacyjną
zamieszczając treści dotyczące bezpieczeństwa w sieci, ochrony
danych osobowych, instytucji pomocowych dla ofiar cyberprzemocy
oraz zdjęcia i relacje z przeprowadzonych inicjatyw w ramach
programu. Od momentu ogłoszenia zagrożenia epidemicznego i
zawieszenia zajęć szkolnych powyższe materiały zamieszczałam na
specjalnie utworzonej zamkniętej grupie "Pedagodzy szkolni Zespołu
Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze" na portalu
społecznościowym Facebook.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolne Dni Profilaktyki.
W drugim dniu Szkolnych Dni Profilaktyki pod tegorocznym hasłem
"Twoje Dane - Twoja Sprawa" odbył się apel skierowany głównie do
młodzieży, na którym przedstawiona została prezentacja
multimedialna przygotowana przez uczniów na temat ochrony
danych osobowych, w dalszej części odbyło się rozstrzygniecie
konkursu plastycznego i gry planszowej oraz wręczenie nagród
laureatom. Zwieńczeniem Dni Profilaktyki był spektakl
profilaktyczny pt. "Bez Maski" przygotowany przez młodzież naszej
szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gra planszowa "Pilna sprawa do prezesa UODO".
W ramach Szkolnych Dni Profilaktyki została przeprowadzona wśród
wybranych uczniów gra planszowa "Pilna sprawa do prezesa
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inicjatywa typu: gra

2020-02-03
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu: inne
2020-01-23
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

UODO". Treści i regulamin gry przygotowałam wcześniej w oparciu
o założenia programowe, głównym celem była weryfikacja
przekazanej uczniom wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych.
Głównym zadaniem graczy było pokonanie wyznaczonej trasy z
Krakowa przez największe miasta Polski do Warszawy, gdzie jest
siedziba Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po drodze jednak
pojawiały się utrudnienia w postaci zagadek i podchwytliwych pytań.
Rada Pedagogiczna.
W trakcie Rady Pedagogicznej dotyczącej bieżących problemów
wychowawczych poruszyłam problem przemocy rówieśniczej z
wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych. Do wychowawców
skierowany został apel dyrekcji o uświadamianie uczniów na
godzinach wychowawczych w zakresie bezpiecznego korzystania z
telefonii komórkowej i internetu.
Konkurs plastyczny.
W dniu 23 stycznia 2020r. ogłosiłam wśród uczniów naszej szkoły
konkurs plastyczny na temat "Ochrona danych osobowych". W
każdej klasie zapoznałam młodzież z regulaminem konkursu,
preferowana technika wykonywania prac oraz terminem realizacji.

Zajęcia edukacyjne w klasie I technikum elektronicznego.
Zajęcia edukacyjno-profilaktyczne, które przeprowadziłam z
uczniami klasy I Te poświęcone były omówieniu sposobów
zabezpieczania swoich danych zamieszczanych w sieci. Poruszyłam
kwestie dbałości o hasła i loginy używane przy zakładaniu kont na
inicjatywa typu: lekcja portalach społecznościowych oraz konieczności każdorazowego
dbania o wylogowanie się.
Inscenizacja bajki profilaktycznej "Jaś i Małgosia".
2019-11-28
28 listopada 2019 roku w ramach działań szkolnego wolontariatu
inicjatywa dla:
"Złote Serca" młodzież naszej szkoły przedstawiła dla dzieci z
uczniów
Samorządowego Przedszkola nr 1 w Przysusze inscenizacje bajki
profilaktycznej pt. "Jaś i Małgosia". Główny morał i najważniejsze
inicjatywa typu: dla
przesłanie, jakie wyniosły dzieci po przedstawieniu, to ograniczone
przedszkolaków
zaufanie wobec osób nieznajomych i dbałość o bezpieczeństwo
własne i naszych bliskich.
Zajęcia w klasie IV Technikum żywienia i usług
2019-11-13
gastronomicznych.
inicjatywa dla:
Na wniosek wychowawcy przeprowadziłam zajęcia w klasie
uczniów
maturalnej dotyczące świadomego i odpowiedzialnego korzystania z
internetu, zwłaszcza wobec perspektywy poszukiwania pracy.
inicjatywa typu: lekcja Nadrzędnym celem lekcji było zwrócenie uwagi młodzieży na treści,
jakie zamieszczają na portalach społecznościowych.
2019-11-06
Zajęcia edukacyjne w klasie II technikum usług hotelarskich.
inicjatywa dla:
W ramach spotkań z pedagogiem przeprowadziłam z uczniami klasy
uczniów
II lekcje na temat ochrony danych osobowych. Celem zajęć było
zapoznanie młodzieży ze współczesnymi zagrożeniami dotyczącymi
inicjatywa typu: lekcja naszej prywatności oraz sposobami zabezpieczenia.
2019-10-28
Konsultacja z wychowawcą klasy I Technikum elektronicznego.
inicjatywa dla:
W dniu 28.10.2019 r. przeprowadziłam indywidualną konsultację z
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
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jednym z zaangażowanych wychowawców na temat form i metod
realizacji programu na godzinie wychowawczej. W ramach
inicjatywa typu: inne konsultacji podzieliłam sie swoją wiedzą i przekazałam opracowane
scenariusze.
Zajęcia edukacyjne na zastępstwie.
2019-10-24
W ramach zastępstwa przeprowadziłam w klasie III technikum usług
inicjatywa dla:
fryzjerskich lekcję na temat kreowania wizerunku w sieci. Głównym
uczniów
celem zajęć było uświadomienie młodzieży zasad bezpiecznego
korzystania z internetu oraz konieczności zadbania o swoją
inicjatywa typu: lekcja
prywatność.
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
2019-10-23
W ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej, w sprawach różnych
inicjatywa dla:
przeprowadziłam szkolenie dla nauczycieli dotyczące założeń i
nauczycieli
sposobów realizacji programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Jednocześnie przydzieliłam chętnych nauczycieli do wdrożenia
inicjatywa typu:
programu na godzinach wychowawczych. Łącznie zadeklarowało się
szkolenie
12 wychowawców klas I, II i III, którym przekazałam niezbędne
materiały edukacyjne.
Spotkanie uczniów klas I-szych z funkcjonariuszem KPP
Przysucha.
2019-10-16
W dniu 16 października odbyło się spotkanie wszystkich uczniów
inicjatywa dla:
klas pierwszych z funkcjonariuszem Zespołu ds. Profilaktyki
uczniów
Społecznej Nieletnich Patologii Komendy Powiatowej w Przysusze.
W ramach spotkania zapoznałam uczniów z głównym założeniem
inicjatywa typu:
realizowanego w szkole programu a funkcjonariusz przedstawił
spotkanie
współczesne zagrożenia w sieci oraz poruszył kwestię
odpowiedzialności karnej za przejawy cyberprzemocy.
nauczycieli

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
Siedlce, Województwo: mazowieckie
2020-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Be Social - Networking Smart.
Klasa 3c - Be Social- Networking Smart. Język angielski- Dyskusja na
temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.

Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat.
Klasa - 1rg. Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat. Organizacja i
2020-05-21
techniki reklamy Po wprowadzeniu do tematu lekcji uczniowie pracowali
inicjatywa dla:
z e- podręcznikiem „Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat”. Wykonali
uczniów
ćwiczenia interaktywne. Nauczyciel wspólnie z uczniami podsumował
lekcję. Uczniowie w ramach pracy domowej przygotują mapę myśli
inicjatywa typu: dotyczącą danych zwykłych i danych wrażliwych. Przypomnienie
lekcja
instytucji i przepisów prawa związanych z ochroną danych osobowych.
Wyjaśnienie różnic dotyczących danych zwykłych i danych wrażliwych.
Wyjaśnienie pojęcia „cyfrowy ślad”.
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2020-05-20
inicjatywa dla:
uczniów

O prywatności i bezpieczeństwie w sieci.
Klasa - 1rg. O prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Organizacja i
techniki reklamy. Identyfikacja kanałów przekazywania informacji
(zwłaszcza kanałów elektronicznych). Zapoznanie uczniów z pojęciem i
inicjatywa typu:
zjawiskiem „phishingu”.
lekcja
2020-05-20
Udział w webinarium.
inicjatywa dla:
Udział w webinarium zorganizowanym przez FRSE nt. "Edukacja zdalna nauczycieli
praca zdalna a ochrona Danych Osobowych - porady dla nauczycieli.
Przesłanie prezentacji ze szkolenia wszystkim nauczycielom naszej
inicjatywa typu:
szkoły.
szkolenie
2020-05-18
Dane osobowe - ich udostępnianie i ochrona.
inicjatywa dla:
Uwrażliwiono uczniów na wagę podawania danych osobowych , potrzeby
uczniów
ich ochrony i zasad udostępniania. Zapoznano z zadaniami Urzędu
Ochrony Danych Osobowych i zasadami dotyczącymi udostępniania i
inicjatywa typu: ochrony danych osobowych, pamiętać o sytuacjach. Na zajęciach
zajęcia
przedstawiono zasady ochrony danych osobowych, jak przeciwdziałać
dodatkowe
łamaniom ich. Wskazano jakie informacje zawiera w sobie PESEL.
Bezpieczeństwo finansów w internecie.
Klasa - 1lg. Bezpieczeństwo finansów w internecie. Zajęcia z
2020-05-18
wychowawcą. Poznanie przez uczniów najważniejszych zasad korzystania
inicjatywa dla:
z internetu w sposób bezpieczny dla ich finansów. Dostarczenie uczniom
uczniów
podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa finansów w internecie.
Uświadomienie uczniom najczęściej występujących zagrożeń, mogących
inicjatywa typu: prowadzić do strat finansowych. Oglądanie filmu pt. „Bezpieczeństwo
lekcja
finansów”. Przygotowanie krótkich testów przez uczniów, sprawdzających
wiedzę z zakresu bezpieczeństwa finansów w internecie. Pogadanka na
temat bezpieczeństwa finansowego.
2020-05-15
Przesłanie prezentacji genially na temat: Niebezpieczeństwa w sieci.
inicjatywa dla:
Przedstawiam cyklu krótkich filmów, zamieszczonych na blogu Orange
nauczycieli
Polska, o (nie)bezpieczeństwie w sieci, m.in. o prywatności, stalkingu,
podglądaczach czy o konieczności stosowania bezpiecznych haseł,
inicjatywa typu:
phishingu, wykradaniu plików.
inne
2020-05-14
Przedstawienie narzędzia online - "działamy bezpiecznie w sieci"
inicjatywa dla:
służące do nagrywania podcastów:
nauczycieli
Przedstawienie narzędzia online - "działamy bezpiecznie w sieci" służące
do nagrywanie podcastów: Przygotowanie i przesłanie instrukcji
inicjatywa typu:
przygotowania nagrania audio w sieci.
inne
2020-05-13
inicjatywa dla:
Zapoznanie nauczycieli z platformą edukacyjną "Dajemy Dzieciom
nauczycieli
Siłę".
Przedstawienie źródła gotowych pomocy do wykorzystania na lekcjach
inicjatywa typu: wychowawczych na platformie : Dajemy Dzieciom Siłę".
inne
2020-05-11
Dbamy o wizerunek w sieci - tworzymy awatara - zajęcia online.
inicjatywa dla:
Klasa 1fp. Dbamy o wizerunek w sieci - tworzymy awatara. Zajęcia
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uczniów

dodatkowe online z uczniami . Celem zajęć było uświadomienie, że
podejmowane przez nich aktywności w internecie są obserwowane i
inicjatywa typu: oceniane przez innych. Uczniowie dowiedzieli się, że ich wizerunek w
zajęcia
sieci zależy nie tylko od informacji zamieszczonych na portalach
dodatkowe
społecznościowych oraz w jaki sposób można modyfikować swój
wizerunek w sieci; Poznali również niebezpieczeństwa związane z
zamieszczaniem prywatnych informacji w sieci, w tym zwłaszcza zdjęć i
danych osobowych. Poznali aplikacje do tworzenia awatarów.
2020-05-09
inicjatywa dla:
Złowiony, zatopiony. Co to jest phishing i czy można się przed nim
nauczycieli
ustrzec?
Przesłanie artykułu nauczycielom na temat "Złowiony, zatopiony. Co to
inicjatywa typu: jest phishing i czy można się przed nim ustrzec?"
inne
Informacja o webinarium.
2020-05-09
Wysłanie maila do wszystkich rodziców z informacją o bezpłatnym
inicjatywa dla:
webinarium, którego celem było zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów
rodziców
na niebezpieczne kontakty online. Podczas webinarium omówione zostały
następujące zjawiska: child grooming , sextortion , sexting . Rodzice i
inicjatywa typu: opiekunowie dowiedzieli się jak reagować, gdy dziecko padnie ofiarą
inne
zagrożeń, a także jak zapobiegać i rozmawiać, aby nie podejmowali takich
zachowań.
Warsztaty Sieci Współpracy i Samokształcenia Programu „Twoje
Dane - Twoja sprawa”.
2020-05-09
Warsztaty Sieci Współpracy i Samokształcenia Programu „Twoje Dane inicjatywa dla:
Twoja sprawa” UODO jeszcze bliżej uczniów i nauczycieli. Program
nauczycieli
zajęć obejmował : Bezpieczna praca zdalna. Poznaj potrzeby i problemy
dziecka. Razem w sieci. Manipulacje i FakeNews - umiejętność
inicjatywa typu:
korzystania z informacji. Jak nie zgubić się w sieci aplikacji - tworzymy
szkolenie
wspólnie z uczniami. Narzędzia do tworzenia i przeprowadzania
interaktywnych quizów.
2020-04-29
inicjatywa dla:
Jak być bezpiecznym w sieci?
uczniów
Klasa - 1lp. Jak być bezpiecznym w sieci? Język angielski - - rozmawianie
na temat doboru odpowiednich technik związanych z
inicjatywa typu: cyberbezpieczeństwem w oparciu o wysłuchany dialog.
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty Sieci Współpracy i Samokształcenia Programu „Twoje
2020-04-23
Dane - Twoja sprawa”.
inicjatywa dla:
Uczestnictwo w warsztatach Sieci Współpracy i Samokształcenia
nauczycieli
Programu "Twoje Dane - Twoja sprawa". Publikujemy zgodnie z prawem
i bezpiecznie. Prawa autorskie wolne licencje. Przykłady dobrych praktyk
inicjatywa typu:
- artykuły, publikacja strony, ćwiczenia. Uczymy się zasad korzystania i
warsztat
ochrony w sieci - Domowe Zasady Ekranowe. Materiały z zajęć
przekazane nauczycielom.
2020-04-20
Jak być bezpiecznym w sieci?
inicjatywa dla:
Klasa - 1cp. Jak być bezpiecznym w sieci? Język angielski - rozmawianie
uczniów
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na temat doboru odpowiednich technik związanych z
inicjatywa typu: cyberbezpieczeństwem w oparciu o wysłuchany dialog.
lekcja
2020-04-15
Ochrona danych osobowych , czym jest, jakie mam prawa.
inicjatywa dla:
Klasa - 3l. Ochrona danych osobowych , czym jest jakie mam prawa.
uczniów
Zajęcia z wychowawcą. Zapoznanie z ustawą o ochronie danych
osobowych, prawach i obowiązkach. Wyświetlenie filmu o ochronie
inicjatywa typu:
danych osobowych, uwagi uczniów, dyskusja.
lekcja
Warsztaty Sieci Współpracy i Samokształcenia Programu „Twoje
2020-04-04
Dane - Twoja sprawa”.
inicjatywa dla:
Uczestnictwo w warsztatach Sieci Współpracy i Samokształcenia
nauczycieli
Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" Program zajęć obejmował:
Przygotowanie projektu do publikacji - zasady, metody, narzędzia.
inicjatywa typu: Wykorzystanie aplikacji do tworzenie instrukcji audio/wideo dla uczniów.
warsztat
Opracowanie interaktywnego obrazu i mapy myśli na wybrany temat.
Materiały z zajęć udostępnione nauczycielom podczas pracy zdalnej.
2020-03-31
Przesłanie nauczycielom informacji z MEN dotyczące RODO w
inicjatywa dla:
zdalnym nauczaniu oraz artykułu „Dobre praktyki, zasady
nauczycieli
bezpieczeństwa UODO.
Przesłanie nauczycielom informacji z MEN dotyczące RODO w zdalnym
inicjatywa typu:
nauczaniu oraz artykułu „Dobre praktyki, zasady bezpieczeństwa UODO.
inne
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-04
Prawa autorskie.
inicjatywa dla:
Klasa 1lp - Prawa autorskie Zajęcia w wychowawcą. Uczniowie
uczniów
dowiedzieli się, co to jest utwór w znaczeniu ustawy o ochronie praw
autorskich wiedzą, co to są prawa autorskie wiedzą, jakie utwory są
inicjatywa typu: chronione prawami autorskimi. Uczniowie potrafili określić, w jakich
lekcja
sytuacjach korzystanie z materiałów zamieszczonych w Internecie jest
zgodne a w jakich niezgodne z prawem.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-03
Prawa autorskie - lekcja w ramach projektu "Cyfrowo bezpieczni".
inicjatywa dla:
03.02.2020 1rg Prawa autorskie - lekcja w ramach projektu "Cyfrowo
uczniów
bezpieczni" Zajęcia z wychowawcą. Głównym celem zajęć jest
uświadomienie uczniom wagi respektowania praw autorskich oraz
inicjatywa typu:
przyswojenie zasad wykorzystania materiałów znalezionych w sieci, tak
lekcja
by czuli się swobodnie i bezpiecznie korzystając ze źródeł internetowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Seksting - definicja, zagrożenia, konsekwencje.
2020-02-03
Klasa 1fg - Seksting - definicja, zagrożenia, konsekwencje. Zajęcia z
inicjatywa dla:
wychowawcą poszerzenie wiedzy uczestników na temat sekstingu – jednej
uczniów
z form niebezpiecznych kontaktów seksualnych. Podczas zajęć wskazane
zostały potencjalne negatywne konsekwencje wykonywania, przesyłania
inicjatywa typu:
czy komentowania w sieci materiałów o charakterze seksualnym.
lekcja
Uczestnicy dowiedzieli się również, jak dokonywać odpowiedzialnych
wyborów oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach.
2020-02-03
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Wiarygodność w sieci.
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uczniów

03.02.2020 Klasa 1 lg. Wiarygodność w sieci. Zajęcia z wychowawcą.
Uświadomienie uczniom problematyki związanej z jakością informacji
inicjatywa typu: zawartych w internecie. Poznanie kryteriów oceny wiarygodności
lekcja
internetowej informacji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
28 stycznia Dzień Ochrony Danych Osobowych – Z tej okazji
zorganizowano różnorodne inicjatywy edukacyjne: - przeczytanie listu
2020-01-28
otwartego Pana Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Pana Jana
inicjatywa dla:
Nowaka - montaż słowno – muzyczny pt. „Niebezpieczni w sieci”.
uczniów
projekcja filmu nagranego przez młodzież tej oto szkoły, w którym
pokazali jak działają oszuści na tak zwany „BLIK”. - wspólne wykonanie
inicjatywa typu: piosenki w rytmie rapu „Dane osobowe są ważnym towarem” - kącik na
happening
korytarzu szkolnym „Rusz głową – bądź bezpieczny”, w którym
uczniowie rozwiązywali krzyżówki i łamigłówki przygotowane przez
uczestników projektu. -przemówienie zaproszonych gości z Komendy
Miejskiej Policji w Siedlcach. -przemówienie Pani Dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Siedlcach.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka informacyjna o Europejskim Dniu Ochrony Danych
uczniów
Osobowych.
28.01.2020 Klasy1bp, 1fp. Wystawa na korytarzu szkolnym. Gazetka
inicjatywa typu:
informacyjna o Europejskim Dniu Ochrony Danych Osobowych.
gazetka
2020-01-23
ABC bezpieczeństwa w sieci.
inicjatywa dla:
Klasa - 3L ABC bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia z wychowawcą
uczniów
Zapoznanie uczniów z zagrożeniami wynikającymi z
nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu. Wyświetlenie filmu o
inicjatywa typu:
zagrożeniach w sieci, dyskusje , przykłady z własnego życia.
lekcja
2020-01-15
Cyberprzemoc i hejt w Internecie.
inicjatywa dla:
Klasa - 1 lg. Cyberprzemoc i hejt w internecie. Zajęcia z wychowawcą.
uczniów
Poznanie zagrożeń jakie niesie internet. Uświadomienie uczniom, że nie
można lekceważyć cyberprzemocy. Pogadanka na temat cyberprzemocy i
inicjatywa typu: hejtu w internecie. Oglądanie filmów dydaktycznych związanych z
lekcja
tematyka cyberprzemocy.
2019-11-26
inicjatywa dla:
uczniów
Bezpieczni w internecie.
Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia związane z korzystaniem z
inicjatywa typu: internetu oraz przekazanie podstawowych zasad bezpieczeństwa.
zajęcia
dodatkowe
2019-11-26
inicjatywa dla:
„Ja w internecie. Bezpieczny internet”.
uczniów
Klasa - 1rg „Ja w internecie. Bezpieczny internet” Techniki
multimedialne. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami płynącymi z internetu
inicjatywa typu: oraz z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci.
lekcja
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2019-11-22
inicjatywa dla:
uczniów

Ochrona danych osobowych - podstawowe zagadnienia.
22.11.2019 Klasa 1ap Ochrona danych osobowych - podstawowe
zagadnienia. Zajęcia z wychowawcą.

inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-22
inicjatywa dla:
Czy czujemy się bezpiecznie w naszej szkole? Bullying- co to takiego?
uczniów
Klasa - 1ag Czy czujemy się bezpiecznie w naszej szkole? Bullying- co to
takiego? Zajęcia z wychowawcą.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-21
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Safe on the Net .
Warsztaty - wykonanie i przedstawienie prezentacji multimedialnych.
inicjatywa typu:
warsztat
2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
Wykonanie gazetki na korytarzu szkolnym z klasą 1bp.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-20
Akta osobowe pracownika. Ochrona danych osobowych – RODO.
inicjatywa dla:
Klasa - 1ag Akta osobowe pracownika. Ochrona danych osobowych uczniów
RODO. Pracownia ekonomiczna, Celem lekcji była analiza przepisów
ochrony danych osobowych (RODO). Wskazanie, w jakich dokumentach
inicjatywa typu: kadrowych i kiedy można powoływać się na przepisy o ochronie danych
lekcja
osobowych, komu i jakie dane osobowe można udostępniać.
Kwalifikacja dokumentów pracowniczych do odpowiednich części akt
2019-11-15
osobowych.
inicjatywa dla:
Klasa - 1bp Kwalifikacja dokumentów pracowniczych do odpowiednich
uczniów
części akt osobowych. Dokumentacja kadrowo-płacowa. Zrealizowano
zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały omówione
inicjatywa typu:
obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
lekcja
pracownika.
2019-11-13
inicjatywa dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej „RODO w szkole”.
nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Siedlcach „RODO w szkole” przeprowadzone przez zawodowego
inicjatywa typu: prawnika.
szkolenie
2019-11-12
Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z aktywnością w
inicjatywa dla:
sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych.
uczniów
12.11.2019 Klasa1ap gr.2 Wyrażanie swoich własnych preferencji
związanych z aktywnością w sieci w oparciu o różne typy tekstów
inicjatywa typu: pisanych. Język angielski.
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konferencja,
lekcja, konkurs
2019-11-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka

How to be safe on the Net?
Klasa - 1bp How to be safe on the Net? Zajęcia dodatkowe – wykonanie i
wystawa plakatów na korytarzu szkolnym.

Analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.
Wybór kandydata na pracownika.
Klasa - 1bp Analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem
formalnym. Wybór kandydata na pracownika. Dokumentacja kadrowopłacowa Zrealizowano zagadnienia dotyczące ochrony danych
inicjatywa typu:
osobowych. Zostały omówione obowiązki pracodawcy w zakresie
lekcja
ochrony danych osobowych pracownika.
2019-11-08
Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z aktywnością w
inicjatywa dla:
sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych.
uczniów
Klasa - 1ap gr.1 Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z
aktywnością w sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych. Język
inicjatywa typu:
angielski.
lekcja
Tworzenie wypowiedzi pisemnej typu wiadomość na blogu z użyciem
danych ilościowych na temat korzystania z portali społecznościowych
2019-11-08
przez nastolatków.
inicjatywa dla:
Klasa - 1bp. Tworzenie wypowiedzi pisemnej typu wiadomość na blogu z
uczniów
użyciem danych ilościowych na temat korzystania z portali
społecznościowych przez nastolatków. Język angielski- pokazanie
inicjatywa typu:
sposobów na kontrolowanie swojego wizerunku online, poprzez np.
lekcja
odpowiednie ustawienia prywatności w portalach społecznościowych;
zapoznanie się z konkretnymi możliwościami w tym zakresie.
Kwalifikowanie dokumentacji do archiwum zakładowego. Ochrona
2019-11-07
danych osobowych.
inicjatywa dla:
Klasa - 1ap. Kwalifikowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
uczniów
ochrona danych osobowych. Dokumentacja biurowa. Zapoznanie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wskazanie
inicjatywa typu: obowiązków pracownika archiwum i przestrzeganie przez niego
lekcja
przepisów ochrony danych osobowych oraz danych zawartych w
dokumentach, komu i jakie dokumenty może on udostępniać.
2019-11-05
Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
inicjatywa dla:
pracownika.
uczniów
Klasa - 1bp Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych
osobowych pracownika. Kadry i płace. Zrealizowano zagadnienia
inicjatywa typu: dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały omówione obowiązki
lekcja
pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych pracownika.
Kwalifikowanie dokumentacji do archiwum zakładowego. Ochrona
2019-11-05
danych osobowych.
inicjatywa dla:
Klasa - 1ag. Kwalifikowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.
uczniów
Ochrona danych osobowych. Dokumentacja biurowa. Zapoznanie z
przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Wskazanie
2019-11-08
inicjatywa dla:
uczniów
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inicjatywa typu: obowiązków pracownika archiwum i przestrzeganie przez niego
lekcja
przepisów ochrony danych osobowych oraz danych zawartych w
dokumentach, komu i jakie dokumenty może on udostępniać.
Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników modalnych.
05.11.2019 Klasa 1 lp. Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników
2019-11-05
modalnych. Język angielski Celem zajęć było tworzenie domowych zasad
inicjatywa dla:
korzystania z internetu ochrona dziecka przed niebezpiecznymi treściami,
uczniów
osobami czy sytuacjami . Nauka bezpiecznego korzystania i bezpiecznych
zachowań w sieci, jak również dostarczenie wiedzy o zagrożeniach
inicjatywa typu: płynących z internetu . Kształtowanie odpowiedzialnych postaw,
lekcja
sprzyjających stosowaniu zasad zdrowego życia, jak również postaw
krytycznych wobec mass mediów , nauka selektywnego odbioru treści z
sieci.
Tworzenie wypowiedzi pisemnej typu wiadomość na blogu z użyciem
danych ilościowych na temat korzystania z portali społecznościowych
2019-11-05
przez nastolatków.
inicjatywa dla:
Klasa 1cp. Tworzenie wypowiedzi pisemnej typu wiadomość na blogu z
uczniów
użyciem danych ilościowych na temat korzystania z portali
społecznościowych przez nastolatków. Język angielski -pokazanie
inicjatywa typu:
sposobów na kontrolowanie swojego wizerunku online, poprzez np.
lekcja
odpowiednie ustawienia prywatności w portalach społecznościowych;
zapoznanie się z konkretnymi możliwościami w tym zakresie.
Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników modalnych.
Klasa 1bp - Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników
2019-10-31
modalnych. Celem zajęć było tworzenie domowych zasad korzystania z
inicjatywa dla:
internetu ochrona dziecka przed niebezpiecznymi treściami, osobami czy
uczniów
sytuacjami . Nauka bezpiecznego korzystania i bezpiecznych zachowań w
sieci, jak również dostarczenie wiedzy o zagrożeniach płynących z
inicjatywa typu:
internetu . Kształtowanie odpowiedzialnych postaw, sprzyjających
lekcja
stosowaniu zasad zdrowego życia, jak również postaw krytycznych wobec
mass mediów , nauka selektywnego odbioru treści z sieci.
Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z aktywnością w
2019-10-29
sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych.
inicjatywa dla:
Klasa - 1lp. Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z
uczniów
aktywnością w sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych. Język
angielski -pokazanie sposobów na kontrolowanie swojego wizerunku
inicjatywa typu: online, poprzez np. odpowiednie ustawienia prywatności w portalach
lekcja
społecznościowych; zapoznanie się z konkretnymi możliwościami w tym
zakresie.
Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników modalnych must,
mustn’t, needn’t oraz don’t have to.
2019-10-25
25.10.2019 klasa 1cp - Ustalanie reguł i zakazów z użyciem czasowników
inicjatywa dla:
modalnych. Celem zajęć było tworzenie domowych zasad korzystania z
uczniów
internetu ochrona dziecka przed niebezpiecznymi treściami, osobami czy
sytuacjami . Nauka bezpiecznego korzystania i bezpiecznych zachowań w
inicjatywa typu: sieci, jak również dostarczenie wiedzy o zagrożeniach płynących z
lekcja
internetu . Kształtowanie odpowiedzialnych postaw, sprzyjających
stosowaniu zasad zdrowego życia, jak również postaw krytycznych wobec
mass mediów , nauka selektywnego odbioru treści z sieci.
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2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów

Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z aktywnością w
sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych.
25.10.2019 Klasa 1bp. Wyrażanie swoich własnych preferencji
związanych z aktywnością w sieci w oparciu o różne typy tekstów
inicjatywa typu:
pisanych. Język angielski.
lekcja
2019-10-25
inicjatywa dla:
Wystawa plakatów na korytarzu szkolnym: „Jak być bezpiecznym w
uczniów
sieci?
Klasa - 1bp Wystawa plakatów na korytarzu szkolnym: „Jak być
inicjatywa typu:
bezpiecznym w sieci?”
zajęcia
dodatkowe
2019-10-23
Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z aktywnością w
inicjatywa dla:
sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych.
uczniów
Klasa - 1cp. Wyrażanie swoich własnych preferencji związanych z
aktywnością w sieci w oparciu o różne typy tekstów pisanych. Język
inicjatywa typu:
angielski.
lekcja
2019-10-21
inicjatywa dla:
Ochrona praw autorskich
uczniów
Klasa - 1fg Ochrona praw autorskich. Informatyka. Klasa - 1rg Ochrona
praw autorskich. Informatyka. Klasa - 1lg Ochrona praw autorskich.
inicjatywa typu: Informatyka.
lekcja
2019-10-10
inicjatywa dla:
Vocabulary - phones and computers. Słownictwo - telefony i
uczniów
komputery.
10.10.2019r. Klasa 1rg Vocabulary - phones and computers. Słownictwo inicjatywa typu: telefony i komputery. Język angielski.
lekcja
2019-10-07
Charakterystyka i części akt osobowych.
inicjatywa dla:
Klasa - 2a. Charakterystyka i części akt osobowych. Kadry i płace.
uczniów
Zrealizowano zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały
omówione obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
inicjatywa typu:
pracownika.
lekcja
2019-10-04
inicjatywa dla:
Vocabulary - phones and computers. Słownictwo - telefony i
uczniów
komputery.
Klasa - 1fp Vocabulary - phones and computers. Słownictwo - telefony i
inicjatywa typu: komputery. Język angielski.
lekcja
2019-09-30
inicjatywa dla:
Unikanie zagrożeń związanych z rozwojem technologii informacyjnej.
uczniów
Klasa - 1fg. Unikanie zagrożeń związanych z rozwojem technologii
informacyjnej. Informatyka.
inicjatywa typu:
lekcja
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2019-09-24
inicjatywa dla:
uczniów

Bezpieczeństwo danych.
Klasa - 4l Bezpieczeństwo danych. Logistyka w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych. Celem lekcji było poznanie przez
inicjatywa typu: uczniów zagrożeń utraty danych oraz sposobów ich zabezpieczania.
lekcja
2019-09-11
inicjatywa dla:
Pojęcie i rodzaje danych.
uczniów
Klasa - 4l Pojęcie i rodzaje danych. Logistyka w jednostkach
gospodarczych i administracyjnych. Celem lekcji było poznanie przez
inicjatywa typu: uczniów pojęcia danych, w tym danych osobowych. Uczniowie poznali
zajęcia
klasyfikację danych.
dodatkowe
2019-09-10
inicjatywa dla:
Charakterystyka i części akt osobowych.
uczniów
Zrealizowano zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały
omówione obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
inicjatywa typu: pracownika.
lekcja
2019-09-10
inicjatywa dla:
Terminy przechowywania dokumentacji pracowniczej.
uczniów
Zrealizowano zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Zostały
omówione obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony danych osobowych
inicjatywa typu: pracownika.
lekcja
Sporządzanie kwestionariusza osobowego. Upoważnienie do
2019-09-10
przetwarzania danych osobowych. Informacja o warunkach
inicjatywa dla:
zatrudnienia.
uczniów
Klasa - 2a Sporządzanie kwestionariusza osobowego. Upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych. Informacja o warunkach zatrudnienia.
inicjatywa typu: Kadry i płace. Zrealizowano zagadnienia dotyczące ochrony danych
lekcja
osobowych. Zostały omówione obowiązki pracodawcy w zakresie
ochrony danych osobowych pracownika.

Zespół Szkół Skórzano - Odzieżowych, Stylizacji i Usług w
Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-05-04
inicjatywa dla:
nauczycieli

Zachęcenie nauczycieli do przeprowadzenia lekcji online z
wykorzystaniem gotowych scenariuszy.
Przekazanie nauczycielom gotowych scenariuszy z TDTS, zachęcenie do
inicjatywa typu: przeprowadzenia Quizu.
inne
2020-02-06
Zachęcenie młodzieży do udziału w debacie zorganizowanej przez
inicjatywa dla: RODON.
uczniów
Młodzież wzięła udział w debacie międzyszkolnej zorganizowanej przez
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RODON. Bardzo chętnie i otwarcie wyrażali swoje zdanie na tematy
inicjatywa typu: związane z ochroną danych osobowych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
spotkanie
potrzebne są takie spotkania i wymiana poglądów.
2020-01-28
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Przygotowanie tablicy tematycznej ,,Twoje dane - Twoja sprawa".
Tablice tematyczne umieszczone na holu głównym.
inicjatywa typu:
dla seniorów
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów,
Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie młodzieży z przepisami oraz
nauczycieli
regulacjami obowiązującymi w sprawie ochrony danych osobowych.
Zorganizowano liczne konkursy np. konkurs z kodami QR, kiermaszinicjatywa typu:
quizy, krzyżówki, tworzenie bezpiecznych haseł.
konkurs
2020-01-08
inicjatywa dla: Szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z celami i zadaniami X edycji Programu
,,Twoje dane - Twoja sprawa” oraz zachęcenie do uczestnictwa i
inicjatywa typu: współpracy.
inne

Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w
Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2020-05-06
inicjatywa dla:
uczniów

Debata szkolna.
Przeprowadzono debatę szkolną online "Tożsamość cyfrowa- kim jestem
w internecie". Brali w niej udział uczniowie klas pierwszych oraz
zainteresowani nauczyciele. Młodzież wykazała się wiedzą na temat
inicjatywa typu:
ochrony danych osobowych w internecie.
inne
2019-11-04
inicjatywa dla: Informacje na tablicy ogłoszeń.
nauczycieli,
W okresie od listopada 2019 do marca 2020 na szkolnej tablicy ogłoszeń
uczniów
prezentowane były dla społeczności szkolnej informacje o Programie oraz
materiały na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności
inicjatywa typu: pozyskane ze strony internetowej UODO.
inne

Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie
Szczucin, Województwo: małopolskie
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2020-02-21
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs.
uczniów
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu
został zorganizowany i przeprowadzony "Szkolny konkurs wiedzy o
inicjatywa
bezpieczeństwie w Internecie i ochronie prywatności".
typu: konkurs
2019-10-15
inicjatywa dla:
Dzielenie się materiałami.
nauczycieli
W październiku otrzymane materiały zostały wydrukowane i przekazane do
dyspozycji innych nauczycieli i wychowawców.
inicjatywa
typu: spotkanie
2019-01-22
inicjatywa dla:
Cyberbezpieczeństwo.
uczniów
Przeprowadzone zostały lekcje informatyki na temat cyberbezpieczeństwa w
klasach pierwszych.
inicjatywa
typu: lekcja

Szkoła Podstawowa im. Bogdana Jańskiego w Krakowie
Kraków, Województwo: małopolskie
2019-12-20 Zajęcia świetlicowe.
inicjatywa W dniu 20.12.2019r. odbyła się lekcja dla dzieci w świetlicy, dotycząca
dla: uczniów ochrony danych osobowych. Dzieci poznały definicję danych osobowych,
wspólnie bawiły się i rozwiązywały quiz dotyczący ochrony swoich danych.
inicjatywa Na koniec wspólnie obejrzeliśmy film o bacy i jego nieroztropnym synu, który
typu: lekcja chwalił się w Internecie swoimi danymi.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Franciszka Stefczyka w Czernichowie
Czernichów, Województwo: małopolskie
2020-05-18
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja w 1TCp nt. "Twoje dane - Twoja sprawa".
Lekcja wychowawcza dotycząca ochrony danych osobowych.

inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-31
Lekcja w 1TCg nt. "Bezpieczeństwo w Internecie w kontekście
inicjatywa dla: zdalnego nauczania. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
uczniów
społecznościowych."
Lekcja wychowawcza w 1 TCg nt. "Bezpieczeństwo w Internecie w
inicjatywa typu: kontekście zdalnego nauczania. Odpowiedzialne korzystanie z mediów
lekcja
społecznościowych.".
2020-01-09
Uczniowie klas 1TAg i 1TDg poznają program "Twoje dane - Twoja
inicjatywa dla: sprawa".
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uczniów

W czwartek, 9 stycznia 2020 r., uczniowie z klas 1TAg i 1TDg poznali
założenia Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Prezesa Urzędu
inicjatywa typu: Ochrony Danych Osobowych "Twoje dane - Twoja sprawa" realizowanego
lekcja
w naszej Szkole, a także zagadnienia związane z ochroną danych
osobowych i bezpieczeństwem w sieci.
2019-12-04
inicjatywa dla:
uczniów
Lekcja w 2a nt.: "RODO - Chroń swoje dane."
Lekcja wychowawcza dotycząca tematyki ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-02
Lekcja w 2b nt. "Twoje dane - twoja sprawa. Informacje na temat
inicjatywa dla: Ochrony Danych Osobowych".
uczniów
Prezentacja na temat bezpiecznych zachowań w internecie i w życiu
realnym. Omówienie sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo ujawnienia
inicjatywa typu: danych osobowych. Omówienie zasad bezpiecznego funkcjonowania w
lekcja
życiu społecznym ukierunkowanego na ochronę danych osobowych.
2019-11-28
Rada Pedagogiczna.
inicjatywa dla: Podczas Rady Pedagogicznej w dniu 28 listopada br. Grono Pedagogiczne
nauczycieli,
zostało poinformowane, że Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
dyrektorów
Ustawicznego w Czernichowie uczestniczy w X edycji Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjnego ,,Twoje dane –Twoja sprawa. Skuteczna ochrona
inicjatywa typu: danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
konferencja
nauczycieli”.

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Słomniki, Województwo: małopolskie
Konkurs na hasło promujące ideę ochrony danych osobowych.
2020-05-04
W ramach projektu, na maj 2020 roku zaplanowaliśmy rozstrzygnięcie konkursu
inicjatywa
na hasło promujące ideę ochrony danych osobowych, zorganizowanego przez
dla:
koordynatorów projektu w naszej placówce. Konkurs jest adresowany uczniom
uczniów
naszej szkoły uczęszczającym do klas 4-8 szkoły podstawowej. Ze względu na
obecną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, zdecydowaliśmy ogłosić
inicjatywa
konkurs dużo wcześniej, aby uczniowie mogli wykorzystać czas kreatywnie.
typu:
Szczegóły konkursu znajdują się pod adresem:
konkurs
http://zswaganowice.pl/index.php/wydarzenia/880.
2020-04-20 Lekcje języka angielskiego o tematyce ochrony danych osobowych.
inicjatywa W ramach projektu, nauczyciel języka angielskiego napisał dwa scenariusze
dla:
lekcji o tematyce ochrony danych osobowych dla klasy piątej i szóstej klasy
uczniów
podstawowej. Lekcje są zaplanowane do realizacji na kwiecień 2020 roku.
Scenariusze są dostępne pod adresem:
inicjatywa http://zswaganowice.pl/index.php/twojedanetwojasprawa/inicjatywy w
typu: lekcja załącznikach.
2020-03-19 Informacja UODO dotycząca pracy zdalnej.
inicjatywa W związku z wzmożonym ruchem w sieci internet związanym z pracą zdalną,
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dla:
zamieściliśmy na szkolnej stronie internetowej informację dotyczącą ochrony
nauczycieli danych osobowych w tym zakresie poleconą przez UODO.
inicjatywa
typu: inne

2020-02-17
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje tematyczne dot. ochrony danych osobowych na lekcjach
informatyki.
W dniach od 17 lutego 2020 roku do 21 lutego 2020 roku, w ramach lekcji
informatyki i innych zajęć dedykowanych dla klas specjalnych podejmę
tematykę ochrony danych osobowych. Lekcje będą się odbywać w klasach 4-8
szkoły podstawowej oraz na wybranych zajęciach w klasach specjalnych.
Lekcje będą prowadzone na podstawie udostępnionych scenariuszy w ramach
projektu "Twoje Dane - Twoja Sprawa" wraz z dostosowaniem do uczniów w
poszczególnych klasach oraz z możliwością modyfikacji planu/zadań zawartych
w scenariuszu.

2020-02-11
inicjatywa Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dla:
Gazetka z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
uczniów
W ramach propagowania treści związanych z ochroną danych osobowych,
realizujemy i promujemy także inicjatywę Dzień Bezpiecznego Internetu, która
inicjatywa również wspiera działania związane z dbaniem o bezpieczeństwo w zakresie
typu:
przetwarzania informacji.
gazetka
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych i
2020-01-24 Dnia Bezpiecznego Internetu.
inicjatywa Jednym z punktów apelu będzie przypomnienie zagrożeń związanych z czasem
dla:
spędzanym przed urządzeniami elektronicznymi, a także uświadomienie
uczniów
uczniów o roli ochrony danych osobowych w ich życiu, w ramach
nachodzącego Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia
inicjatywa Bezpiecznego Internetu. Ponadto przedstawione zostaną najbliższe działania
typu: apel związane z programem "Twoje Dane - Twoja Sprawa" oraz Dniem
Bezpiecznego Internetu. Na zakończenie zostanie wyświetlony film o tematyce
profilaktycznej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2019-12-02
Na szkolnym korytarzu przedstawiono gazetkę dotyczącą Europejskiego Dnia
inicjatywa
Ochrony Danych Osobowych, którego najbliższa data przypada na 28 stycznia
dla:
2020 roku. Informacje w niej zawarte przybliżają rys historyczny i cel
uczniów
przyświecający działaniom o charakterze ochrony prywatności. Ponadto zwraca
uwagę na współczesne pojęcie ochrony danych osobowych i zagrożenia
inicjatywa
wynikające z rozwoju technologii. Jest to też świetna okazja, aby przedstawić
typu:
kilka rad dotyczących prawidłowych zachowań, które pomogą chronić dane
gazetka
osobowe i własną prywatność. Gazetkę szkolną zamieszczamy również poniżej
w załączniku.
2019-11-18 Spotkanie informacyjne Rady Pedagogicznej w zakresie prowadzenia lekcji
inicjatywa z ochrony danych osobowych i realizacji programu "Twoje Dane - Twoja
dla:
Sprawa".
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nauczycieli W ramach inicjatywy koordynatorzy projektu zaznajomią grono pedagogiczne z
celami i korzyściami uczestniczenia w programie. Przedstawią główne założenia
inicjatywa ustawy dotyczącej ochrony danych osobowych oraz możliwe inicjatywy, które
typu:
mogą być realizowane w ramach projektu. W spotkaniu wykorzystane zostaną:
spotkanie przygotowana przez koordynatorów prezentacja na podstawie materiałów z
konferencji szkoleniowej oraz poradnik dla szkół pt. "Ochrona danych
osobowych w szkołach i placówkach oświatowych". Ponadto zostanie
zaprezentowana nowa zakładka na stronie internetowej pt.
"#TwojedaneTwojasprawa".

ZSP nr 3 im. Ewy Szelburg- Zarembiny
Skidziń, Województwo: małopolskie
2020-05-08
inicjatywa dla:
uczniów
Lekcja o Konstytucji 3 Maja.
Lekcja historii na temat Konstytucji 3 maja i praw obywateli.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-04-30
inicjatywa dla: Netykieta.
uczniów
W czasie nauki zdalnej uczniowie często piszą do nauczycieli i innych
uczniów, w związku z tym przypomniano uczniom o zasadach savoir vivre
inicjatywa
w internecie z wykorzystaniem materiałów na stronie epodreczniki.
typu: lekcja
2020-04-23
inicjatywa dla: TikTok- bezpieczne korzystanie z aplikacji przez dzieci i młodzież.
rodziców
Przekazanie informacji i materiałów rodzicom na temat korzystania z
aplikacji TikTok. Uczulenie rodziców na działania dzieci w środowisku
inicjatywa
internetowym, w mediach społecznościowych.
typu: szkolenie
2020-04-23
inicjatywa dla: TikTok- bezpieczne korzystanie z aplikacji przez dzieci i młodzież.
uczniów
Przekazanie uczniom, w ramach lekcji wychowawczych, informacji na
temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych i aplikacji.
inicjatywa
Udostępnienie materiałów przekazanych przez UODO.
typu: szkolenie
2020-04-21
inicjatywa dla: TikTok- bezpieczne korzystanie z aplikacji przez dzieci i młodzież.
nauczycieli
Przekazanie nauczycielom informacji na temat bezpiecznego korzystania z
aplikacji przez dzieci i młodzież. Wykorzystano do tego materiały
inicjatywa
otrzymano od UODO.
typu: szkolenie
Szkolenie dla nauczycieli nt. ochrony danych osobowych podczas
2020-04-03
zdalnego nauczania.
inicjatywa dla:
Korzystając z materiałów przekazanych przez UODO nauczyciele otrzymali
nauczycieli
link do materiałów związanych z ochroną danych osobowych, w
szczególności uczniów, w czasie zdalnego nauczania. Informacje zawierały
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inicjatywa
typu: szkolenie
2020-04-01
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów

również treści związane z korzystaniem ze sprzętu przekazanego przez
szkołę nauczycielom i uczniom.

Prezentacja filmów "Owce w sieci" w kl.1-3.
Przesłanie uczniom i ich rodzicom filmów z serii "Owce w sieci" na temat
ochrony danych i wizerunku.

inicjatywa
typu: inne
2020-03-26
inicjatywa dla:
rodziców,
Prezentacja na temat ochrony danych i wizerunku.
uczniów
Prezentacja na lekcji informatyki na temat ochrony danych i wizerunku.
inicjatywa
typu: lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych - Dzień Bezpiecznego Internetu.
Wszyscy uczniowie spotkali się na apelu, którego tematem przewodnim
2020-01-23
była "cyberprzemoc" oraz związane z nią przesyłanie, udostępnianie i
inicjatywa dla:
ochrona danych osobowych. Każda klasa miała za zadanie przygotować
uczniów
informacje na temat danych osobowych, UODO, oraz co to jest
cyberprzemoc, jakie są jej formy, jak się przed nią ustrzec, jak zareagować.
inicjatywa
Uczniowie zaprezentowali dokumenty prawne, które mówią o
typu: apel
cyberprzemocy i jakie grożą kary osobom, które się jej dopuszczają.
Informacja oraz zdjęcia z apelu znalazły się na stronie internetowej szkoły, a
plakaty zostały wykorzystane do wykonania gazetek.
2020-01-23
inicjatywa dla: Gazetka nt. aktów prawnych.
uczniów
W związku z ochroną danych osobowych w holu wykonano gazetkę na
temat kar, jakie grożą osobie jeśli naruszy nietykalność osobistą innej osoby
inicjatywa
oraz kodeksów, w których znajdują się wymienione kary.
typu: gazetka
2020-01-22
Lekcja j. angielskiego- ulubione strony internetowe.
inicjatywa dla:
Lekcja j. ang. na temat ulubionych stron internetowych, historii YouTube.
uczniów
Pogadanka na temat treści wrzucanych na portale społecznościowe.
Dyskusja na temat: Czy rodzice powinni wrzucać zdjęcia swoich dzieci,
inicjatywa
jakie mogą być tego konsekwencje w przyszłości?
typu: lekcja
2020-01-21
inicjatywa dla: Lekcja j. angielskiego.
uczniów
Lekcja j. ang. dla klasy 7 związana z czytaniem i rozumieniem tekstów
związanych z nową technologią, różnice między latami 80- tymi 20 wieku a
inicjatywa
21 wiekiem, bezpieczne korzystanie ze stron internetowych.
typu: lekcja
2020-01-13
Lekcja j. ang. na temat nowych technologii.
inicjatywa dla:
Lekcja języka angielskiego w klasie 7 na temat nowych technologii oraz
uczniów
właściwego i bezpiecznego korzystania z nich.
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inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-20
inicjatywa dla: Kino Szkoła.
uczniów
Udział uczniów klasy 5 i 6 w projekcie "Kino szkoła". Oglądanie filmu pt.
"Hej, Sokoły" oraz udział w warsztatach nt. przemocy w świecie wirtualnym
inicjatywa
i rzeczywistym, jak sobie radzić, do kogo się zwrócić o pomoc.
typu: warsztat
2019-11-20
inicjatywa dla: Zebranie rodziców.
rodziców
Zebranie rodziców, na którym poruszono sprawę korzystania z telefonów
oraz związanych z tym uzależnieniem, problemami z zapamiętywaniem,
inicjatywa
zakładaniem grup, kontaktami z obcymi, przemocą.
typu: spotkanie
2019-11-20
inicjatywa dla: Prywatność.
uczniów
Gazetka szkolna na temat "Prywatności" wykonana m.in. z wykorzystaniem
scenariusza przekazanego przez organizatora projektu w związku z Dniem
inicjatywa
Praw Dziecka.
typu: gazetka
2019-11-19
inicjatywa dla:
uczniów
Prawa Dziecka.
Gazetka szkolna na temat Praw Dziecka.
inicjatywa
typu: gazetka
2019-10-14
inicjatywa dla:
Zebranie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Zebranie rady pedagogicznej oraz szkolenie na temat ochrony danych
osobowych, monitoringu w szkole oraz X edycji programu edukacyjnego
inicjatywa
"Twoje dane- Twoja sprawa".
typu:
konferencja
2019-10-07
inicjatywa dla:
Notatka na stronie internetowej szkoły.
rodziców
Umieszczenie artykułu na stronie internetowej szkoły o przystąpieniu szkoły
do projektu, planach związanych z jego realizacją oraz o instytucji UODO.
inicjatywa
typu: inne
2019-10-02
inicjatywa dla:
Szkolenie na temat projektu "Twoje dane- Twoja sprawa"
nauczycieli
Udział w konferencji poświęconej X edycji programu edukacyjnego "Twoje
dane- Twoja sprawa", która odbywała się w Warszawie.
inicjatywa
typu: szkolenie
2019-09-30
A personal introduction- podawanie informacji o sobie na stronie
inicjatywa dla:
internetowej.
uczniów
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Lekcja dla uczniów klasy 7 na temat pisania blogów oraz informacji w nich
zawartych, czy wszystko należy podawać, jak chronić swoją prywatność.

inicjatywa
typu: lekcja
2019-09-27
inicjatywa dla:
Are you technology crazy?- Czy masz fioła na punkcie technologii?
uczniów
Lekcja dla uczniów klasy 8 na temat uzależnień związanych z nowoczesną
technologią i korzystania z portali społecznościowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-09-23
inicjatywa dla: Czy wszystkie gadżety są użyteczne?
uczniów
Lekcja dla klasy 8 na temat nowoczesnych gadżetów- czy wszystkie są
potrzebne i użyteczne, czy możemy z nich korzystać dowolnie w każdej
inicjatywa
chwili, czy chronią naszą prywatność?
typu: lekcja

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu
Uśmiechu w Głuchołazach
Głuchołazy, Województwo: opolskie
2020-03-02
inicjatywa dla: Obywatel a władza samorządowa.
uczniów
W ramach WOS uczniowie klas 8a i 8b ramach WOS omawiali zagadnienia
związane z prawami i obowiązkami obywatela, ze szczególnym zwróceniem
inicjatywa typu: uwagi na ochronę danych osobowych.
lekcja
2020-02-26
Burza mózgów w świetlicy szkolnej.
inicjatywa dla:
Burza mózgów w świetlicy szkolnej na temat "Kiedy nie udostępniać
uczniów
swoich danych osobowych i jak je chronić". Dzieci uczęszczające na zajęcia
tworzyły mapę myśli dotyczącą bezpiecznego używania danych osobowych.
inicjatywa typu:
Wytwory ich pracy zostały zawieszone na tablicy, aby rodzice i inni
zajęcia
uczniowie mogli przypomnieć sobie, jak należy dbać o swoje dane.
dodatkowe
2020-01-31
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
"Bezpieczny Internet".
uczniów
W ramach projektu "Bezpieczny Internet" uczniowie klas 2a, 2b i 3a
uczestniczyli w warsztatach dotyczących ochrony danych osobowych w
inicjatywa typu:
Bibliotece Miejskiej.
warsztat
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Dzień Ochrony Danych Osobowych w klasie.
inicjatywa dla:
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych we wszystkich
uczniów
klasach pojawiły się gazetki tematyczne. Na korytarzu (w stałym kąciku)
zostało przypięte hasło przypominające o tym święcie. Wszyscy uczniowie
inicjatywa typu:
w ramach godziny wychowawczej realizowali zajęcia warsztatowe
lekcja
dotyczące danych osobowych i ich ochrony. Wykorzystywane były
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materiały przygotowane przez Inspektora oraz filmiki zaczerpnięte z
internetu.
2020-01-28
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Photon uczy dzieci, co to są dane osobowe.
Uczniowie klasy 2 uczyli się o danych osobowych i ich ochronie z
inicjatywa typu: wykorzystaniem robotów Photon. Jednocześnie programując te roboty.
warsztat
2020-01-24
inicjatywa dla: Bezpieczeństwo nieletnich.
uczniów
W klasie 8a w ramach WOS odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
nieletnich w szerokim znaczeniu. Zajęcia przeprowadziła nauczycielka
inicjatywa typu: historii.
lekcja
2020-01-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Szkolenie dla nauczycieli w ramach WDN.
nauczycieli
W ramach WDN nauczyciele przypomnieli sobie, co to są dane osobowe
zwykłe i drażliwe. Otrzymali materiały edukacyjne do przeprowadzenia
inicjatywa typu:
zajęć w klasach.
konferencja
2020-01-20
inicjatywa dla: Bezpieczeństwo nieletnich.
uczniów
W klasie 8b w ramach WOS odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa
nieletnich w szerokim znaczeniu. Zajęcia przeprowadziła nauczycielka
inicjatywa typu: historii.
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-12-05
Godzina Kodowania.
inicjatywa dla:
Nasza szkoła w dniach 9 - 15.12.2019 r. przyłączyła się do Hour of Code.
uczniów
Wszyscy uczniowie, w ramach zajęć informatycznych uczestniczyli w
Godzinie Kodowania. Każda klasa miała inne wyzwanie, dostosowane do
inicjatywa typu:
poziomu i możliwości uczniów oraz poznawały zasady bezpiecznego
zajęcia
korzystania z komputera i internetu oraz zabezpieczenia swoich danych w
dodatkowe
sieci.
2019-11-29
inicjatywa dla:
Spotkanie z policjantem.
uczniów
Uczniowie 3a i 1b spotkali się z policjantką . Przeprowadziła ona ciekawą
pogadankę na temat : "Stop przemocy" i "Cyberprzemocy".
inicjatywa typu:
spotkanie
Dni Otwarte w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w
2019-11-29
Łambinowicach.
inicjatywa dla:
Uczniowi klasy 6 a i 6 b wzięli udział w Dniach Otwartych organizowanych
uczniów
przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach. Młodzież
zwiedziła muzeum oraz wzięła udział w zajęciach warsztatowych
inicjatywa typu:
związanych z uchwaleniem 30. rocznicy Konwencji ONZ dotyczącej praw
spotkanie
dziecka - " Nasze prawa, nasze obowiązki ".
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2019-11-28
Spotkanie zawodoznawcze.
inicjatywa dla:
Klasy 8A i 8B wzięły udział w spotkaniu z fotografem emocji. Gość
uczniów
opowiedział o swojej pracy, która jest jednocześnie pasją. Uczniowie
dowiedzieli się jak założyć własną firmę. Pani przeprowadziła również
inicjatywa typu:
krótkie szkolenie robienia selfie i zasad publikowania zdjęć.
spotkanie
2019-11-22
inicjatywa dla: Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
uczniów
W ramach obchodów Dnia Życzliwości i Pozdrowień nasi uczniowie na
różnych zajęciach poznawali zasady okazywania sobie sympatii oraz zasady
inicjatywa typu: obowiązujące w internecie - co wolno, a czego nie wypada w internecie.
happening
2019-11-15
inicjatywa dla: System MAC+ i nasze dane.
uczniów
Uczniowie klasy 3a poznali zasady funkcjonowania systemu MAC + w
nowej bibliotece miejskiej oraz zasady wprowadzania i zabezpieczania
inicjatywa typu: danych osobowych w tym systemie.
lekcja otwarta
2019-10-28
inicjatywa dla: Propozycje książkowe dla rodziców.
rodziców
Wystawka książek dla rodziców wspomagających proces wychowawczy,
również pomagający w walce z uzależnieniem od komputera, telefonu, czy
inicjatywa typu: internetu.
inne
2019-10-09
inicjatywa dla: Pomysłowy Rok i wyrażanie emocji.
uczniów
Uczniowie klasy 3a realizując ogólnopolski projekt Pomysłowy Rok uczyli
się jak wyrażać emocje w sposób akceptowany przez innych i jak dbać o
inicjatywa typu: swój wizerunek.
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-10-07
Code Week - Tydzień Kodowania.
inicjatywa dla:
W dniach 7 - 20.10 nasi uczniowie i nauczyciele wzięli udział w różnych
uczniów
działaniach w ramach CodeWeek - Tygodnia Kodowania. Nie tylko uczyli
się języka programowania , ale również zasad zachowania bezpieczeństwa
inicjatywa typu:
w sieci. Poznali zagrożenia związane z internetem i sposoby zabezpieczenia
lekcja
przed nimi.
2019-10-04
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
inicjatywa dla: 11 najlepszych znawców tabliczki mnożenia z klas V, VII i VIII, udali się
rodziców
na ulice Głuchołaz, aby przeegzaminować mieszkańców miasta ze
znajomości tabliczki mnożenia i zasad dbania o swoje dane. Na koniec nasi
inicjatywa typu: eksperci udali się do LO na spotkanie z panią wiceminister MEN oraz panią
happening
dyrektor szkoły.
2019-09-30
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Europejski Dzień Języków.
uczniów
W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków uczniowie klas II-VIII
przygotowali bajkę o Jasiu i Małgosi po niemiecku i angielsku, w którą
inicjatywa typu:
wplecione były elementy dbania o swój wizerunek.
apel
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2019-09-20
inicjatywa dla:
Code.org i bezpieczeństwo w sieci.
uczniów
Dzieci z klas I-III poznali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i
uczyli się programować w Code.org.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-09-19
inicjatywa dla:
Książki o tematyce bezpiecznego wykorzystania danych w bibliotece.
uczniów
Zakupienie do biblioteki kilku książek o tematyce bezpieczeństwa danych
osobowych.
inicjatywa typu:
inne
2019-09-18
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Stała gazetka na korytarzu.
uczniów
Na korytarzu I pietra koordynator projektu utworzył gazetkę tematyczną Twoje dane Twoja sprawa, gdzie umieszczane są różne ciekawe informacje
inicjatywa typu:
dotyczące tej tematyki.
gazetka
2019-09-17
inicjatywa dla:
Dzień Kropki i nasze dane.
uczniów
Z okazji Dnia Kropki w klasach I-III nauczycielki przeprowadziły zabawy
dotyczące dbania o swoje dane osobowe.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-09-02
inicjatywa dla:
Bezpiecznie rozpoczynamy nowy rok szkolny.
uczniów
Podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku dyrektorka przypomniała
zasady ochrony danych osobowych i politykę ich ochrony w naszej szkole.
inicjatywa typu:
apel

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu
Brzeg, Województwo: opolskie
2020-01-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka, lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dane wokół nas.
W holu szkoły została przygotowana gazetka, ukazująca najważniejsze
sposoby ochrony danych osobowych przez dzieci, jak i dorosłych. Dzięki
zastosowaniu wielu elementów graficznych, miała ona przejrzysty i jasny
charakter, co ułatwiło uczniom zdobycie lub pogłębienie wiedzy w
temacie. Dodatkowo zostały zorganizowane lekcje dla uczniów, których
celem było pogłębienie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych na
portalach społecznościowych, z których coraz częściej uczniowie
korzystają.
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I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w
Jarosławiu
Jarosław, Województwo: podkarpackie
2020-03-05
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2020-02-11
inicjatywa dla: uczniów,
nauczycieli, dyrektorów
inicjatywa typu: happening
2020-01-28
inicjatywa dla: uczniów,
nauczycieli, dyrektorów
inicjatywa typu: happening
2019-12-18
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2019-12-13
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2019-11-26
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2019-11-13
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: gazetka
2019-10-28
inicjatywa dla: nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu: szkolenie
2019-10-28
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja

Lekcje tematyczne.
Przeprowadzenie lekcji w dwóch klasach o tematyce
ochrony danych osobowych.
Dzień bezpiecznego internetu.
Happening informacyjny dotyczący bezpieczeństwa w
internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Przeprowadzenie szkolnego Dnia Ochrony Danych
Osobowych.
Lekcja tematyczna.
Lekcja o ochronie danych osobowych.

Lekcja tematyczna.
Lekcja o tematyce ochrony danych osobowych.

Lekcja tematyczna.
Lekcja o tematyce ochrony danych osobowych.
Gazetka tematyczna.
Przygotowanie i wywieszenie aktualnej gazetki z
informacjami o programie.
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Szkolenie Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem
realizacji kolejnej edycji programu.
Lekcje tematyczne.
Przeprowadzenie w dwóch klasach lekcji o tematyce
ochrony danych osobowych.

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Armii Krajowej
Stalowa Wola, Województwo: podkarpackie
108

2020-04-02
inicjatywa dla:
Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość - kl. 8.
uczniów
Klasa 8 w ramach zajęć z informatyki rozmawia o cyberbezpieczeństwie i
cyberprzestępczości.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-04-02
inicjatywa dla:
Cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość - kl. 7.
uczniów
Uczniowie klasy 7 podczas lekcji informatyki omawiają temat
cyberprzestępczości i cyberbezpieczeństwa.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-02-19
inicjatywa dla: "Moje dane. Moje bezpieczeństwo" - oddział przedszkolny.
uczniów,
Zerówkowicze brali udział w warsztatach edukacyjnych. Celem spotkania
nauczycieli
było zapoznanie dzieci przed pułapkami Cyber – Świata. Po zajęciach
wszyscy uczestnicy otrzymali specjalną odznakę za doskonałe wyniki w
inicjatywa
badaniu cyber – przestrzeni.
typu: gra
2020-02-19
inicjatywa dla:
uczniów,
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie klasy 1 obchodzą Dzień Bezpiecznego Internetu w Miejskiej
inicjatywa
Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli.
typu: lekcja,
gra, spotkanie
"Moje dane. Moje bezpieczeństwo" - kl. 3.
Uczniowie klasy 3 uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pod hasłem
2020-02-19
„Moje dane. Moje bezpieczeństwo” prowadzonych przez właścicieli firmy
inicjatywa dla: BSafer – Polskie Biuro Komunikacji i e-Bezpieczeństwa. Zajęcia odbyły w
uczniów,
formie wykładu teoretycznego na temat ochrony danych osobowych i
nauczycieli
bezpiecznego Internetu oraz gry praktycznej. Warsztaty miały na celu
kształtowanie świadomych i odpowiednich postaw dzieci w zakresie
inicjatywa
ochrony prywatności w internecie. Uczniowie z zaangażowaniem wzięli
typu: warsztat udział w zajęciach i dobrze się bawili, jednocześnie utrwalali zdobyte
wiadomości. Na koniec każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominek.
Prowadzący przekazali również zabawki edukacyjne do świetlicy szkolnej.
2019-12-12
Phishing - przynęta oszustów - kl. 7.
inicjatywa dla: Uczniowie klasy 7 podczas zajęć z informatyki poznają Phishing - metodę
uczniów
oszustwa (oraz jak się przed nią uchronić), której przestępca podszywa się
pod inną osobę, instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji np.
inicjatywa
danych do zalogowania, zainfekowania komputera szkodliwym
typu: lekcja
oprogramowaniem, nakłonienia ofiary do określonych działań.
2019-12-10
Phishing - Przynęta oszustów - kl. 8.
inicjatywa dla: Uczniowie klasy 8 podczas zajęć z informatyki poznają Phishing - metodę
uczniów
oszustwa (oraz jak się przed nią uchronić), której przestępca podszywa się
pod inną osobę, instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji np.
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inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-09
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa
typu: lekcja

danych do zalogowania, zainfekowania komputera szkodliwym
oprogramowaniem, nakłonienia ofiary do określonych działań.
Phishing - przynęta oszustów - kl. 6.
Uczniowie klasy 6 podczas zajęć z informatyki poznają Phishing - metodę
oszustwa (oraz jak się przed nią uchronić), której przestępca podszywa się
pod inną osobę, instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji np.
danych do zalogowania, zainfekowania komputera szkodliwym
oprogramowaniem, nakłonienia ofiary do określonych działań.

Szkoła Podstawowa
Srogów Górny, Województwo: podkarpackie
Cyberprzemoc i zagrożenia w internecie.
2019-12-10
Szkolenie odbyło się w ramach wywiadówki przeprowadzonej w naszej
inicjatywa
szkole. Skierowane było do rodziców wszystkich uczniów. Najpierw
dla: rodziców
rodzicom przedstawione zostały zagrożenia i rodzaje cyberprzemocy,
następnie miejsca występowania cyberprzemocy a także prawne aspekty
inicjatywa
związane z popełnieniem przestępstwa. Przedstawiono następnie związane z
typu:
tym jak reagować, gdzie szukać pomocy oraz jak się bronić i zabezpieczać
szkolenie
przez cyberprzemocą.
2019-11-27
inicjatywa
dla:
Spotkanie organizacyjne.
nauczycieli W czasie spotkania zostały przedstawione nauczycielom założenia programu,
przypomniana tematyka którą będziemy się zajmować oraz został wstępie
inicjatywa
zaplanowany harmonogram działań.
typu:
spotkanie

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Straszęcinie
Straszęcin, Województwo: podkarpackie
2020-05-28
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-05-06
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców
inicjatywa typu:
inne

Praca zdalna a dane osobowe.
Informacja dla nauczycieli i dyrektora na temat spraw poruszanych w
trakcie webinarium " Praca zdalna a ochrona danych osobowych –
porady dla nauczycieli”(20.05.2020), udostępnienie materiałów ze
szkolenia na platformie wykorzystywanej do zdalnego nauczania w
kanale "materiały dla nauczycieli".
Porady.
Udostępnienie materiałów UODO z cyklu Porada (Tik Tok, kamera,
portale społecznościowe) dla uczniów, rodziców nauczycieli,
dyrektorów sąsiednich szkół, pedagogom szkolnym z powiatu
dębickiego za pośrednictwem koordynatora sieci współpracy pedagogów
szkolnych z poradni psychologiczno-pedagogicznej .Wykorzystane
środki przekazu: strona internetowa szkoły, zdalne nauczanie, maile.
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2020-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

2019-11-21
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolna Kampania na Rzecz Bezpieczeństwa Danych Osobowych w
Internecie – finał.
Szkolna Kampania na Rzecz Bezpieczeństwa Danych Osobowych w
Internecie Etapy kampanii: - zajęcia dla uczniów na temat zagrożeń
wynikających z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących
ochrony danych osobowych w internecie ( wychowawcy, pedagog) zorganizowanie klasowych gazetek informacyjnych z otrzymanych od
koordynatora materiałów dotyczących zasad bezpieczeństwa - finał
kampanii: wykonanie przez poszczególne klasy plakatów ( na dużych
bristolach) na temat bezpieczeństwa danych osobowych w sieciprezentacja prac na zewnętrznej stronie drzwi wejściowych do klas.
Konferencja szkoleniowa.
Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli na temat realizacji programu
TDTS : przedstawienie celów, etapów realizacji, scenariuszy zajęć do
wykorzystania na zajęciach z uczniami, przygotowanie i udostępnienie
nauczycielom materiałów w wersji elektronicznej i papierowej.

inicjatywa typu:
konferencja
2019-11-14
Gazetka informacyjna.
inicjatywa dla:
Przygotowanie gazetki informacyjnej na temat programu TDTS w
nauczycieli,
głównym holu szkoły z wykorzystaniem udostępnionych materiałów
uczniów, rodziców
(logo programu, cele, założenia, przebieg). Informacje dostępne dla
uczniów, rodziców i nauczycieli w atrakcyjnej formie graficznej.
inicjatywa typu:
(listopad).
gazetka

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie
Przecław, Województwo: podkarpackie
2020-03-27
inicjatywa
Lekcje informatyki - Jak bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat?
dla: uczniów
Lekcje informatyki w klasie: V, VI, VII Nauczanie zdalne - materiały
epodreczniki.pl, ćwiczenia interaktywne.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-03-06
Czym są dane osobowe i na czym polega ich ochrona? Prywatność inicjatywa
zajęcia w klasach I-III.
dla: uczniów
Lekcje przeprowadzone w dniach 04.03.2020r. - 06.03.2020r. w klasach I III: Czym są dane osobowe i na czym polega ich ochrona? Prywatność. Filmy
inicjatywa
edukacyjne, pogadanka.
typu: lekcja
2020-01-29
inicjatywa
dla:
Spotkanie rady pedagogicznej.
nauczycieli Informacja o realizacji Programu w szkole, cele Programu, referat, dyskusja.
inicjatywa

111

typu:
spotkanie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa
Zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV - VIII: 1) Przygotowanie tematycznej
dla: uczniów
gazetki ściennej. 2) Prezentacja dla uczniów klas IV - VIII przygotowana na
podstawie materiałów edukacyjnych Programu, dyskusja. 3) Zabawa
inicjatywa
polegająca na ułożeniu z hasła Dane osobowe jak najwięcej wyrazów
typu: warsztat
polskich minimum 3 literowych.
2020-01-10
Lekcja według scenariusza "Matematyka z RODO" z materiałów
inicjatywa
edukacyjnych Programu.
dla: uczniów
Zajęcia przeprowadzone w dniu 10.01.2020r. w klasie VII i VIII według
scenariusza "Matematyka z RODO" (wybrane zadania) wprowadzające
inicjatywa
uczniów do tematu programu.
typu: lekcja
2020-01-03
Lekcja według scenariusza "Matematyka z RODO" z materiałów
inicjatywa
edukacyjnych Programu.
dla: uczniów
Zajęcia przeprowadzone w dniu 03.01.2020r. w klasie VI według scenariusza
"Matematyka z RODO" (wybrane zadania) wprowadzające uczniów do
inicjatywa
tematu programu.
typu: lekcja

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce
Dylągówka, Województwo: podkarpackie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-02-07
Osobowych
inicjatywa dla: uczniów
Gra interaktywna "Bezpieczny Internet".
Przeprowadzenie drużynowego konkursu interaktywnego na temat
inicjatywa typu: gra
bezpieczeństwa w sieci przy pomocy narzędzia Baamboozle.
2020-02-07
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów,
Osobowych
nauczycieli, rodziców,
Uroczysta akademia.
dyrektorów
Podczas akademii zaprezentowano wiersze, scenki sytuacyjne,
śpiewano piosenki tematycznie związane z bezpieczeństwem w
inicjatywa typu:
internecie i ochroną danych osobowych.
przedstawienie
2020-01-31
Lekcja.
inicjatywa dla: uczniów
Przeprowadzenie zajęć z klasami I oraz V na temat ochrony
danych osobowych oraz ochrony wizerunku w internecie.
inicjatywa typu: lekcja
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów, Osobowych
nauczycieli, dyrektorów Apel.
Odczytanie listu od prezesa UODO, ogłoszenie konkursu na plakat
inicjatywa typu: apel
"Chroń swój wizerunek w sieci”.
2020-01-20
Gazetka.
inicjatywa dla: uczniów, Przygotowanie gazetki na tablicy szkolnej na temat ochrony
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rodziców, nauczycieli

danych osobowych oraz gdzie i kiedy należy szukać pomocy w
przypadku naruszenia prywatności.

inicjatywa typu: gazetka
2019-12-09
Lekcja.
inicjatywa dla: uczniów Przeprowadzenie lekcji w klasach IV, VI, VII, VIII, na temat
bezpieczeństwa w sieci i ochrony swojego wizerunku: "Chroń swój
inicjatywa typu: lekcja wizerunek w sieci"; w klasie II na temat "Bezpieczni w internecie".
2019-11-21
Szkolenie.
inicjatywa dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej i rodziców. Zapoznanie z planem i
nauczycieli, rodziców
harmonogramem realizacji zadań w ramach Programu „Twoje dane
- Twoja sprawa”. Przekazanie informacji na temat celów i zadań
inicjatywa typu:
oraz korzyści z udziału w programie.
szkolenie

Szkoła Podstawowa nr 17 w Rzeszowie z Oddziałami
Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich
Rzeszów, Województwo: podkarpackie
2020-04-15
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-02-12
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców

Opracowanie publikacji nt. programu TDTS.
Zakończenie prac nad publikacją pt. "Podróż przez Ochronę Danych
Osobowych, czyli vademecum programu Twoje dane – Twoja sprawa."

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja na stronach www Szkoły.
Na stronach www. szkoły została umieszczona informacja o inicjatywach
związanych z dniem ODO i Dniem Bezpiecznego Internetu.

inicjatywa typu:
inne
2020-02-07
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata nt. ODO.
Dla klas 7-8 odbyła się debata nt. Ochrony Danych Osobowych oraz
ochrony danych w sieci. W debacie wzięli udział wzięli zaproszeni
goście: Inspektor Danych Osobowych z Urzędu Miasta Rzeszowa,
opiekunka SKO z ramienia banku PKO BP I Oddział w Rzeszowie,
przewodniczący Rady Rodziców, dyrekcja szkoły, p. pedagog, oraz
przedstawiciel Rady Pedagogicznej. Tematem debaty była; prywatność
oraz główne zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w sieci.
Poruszono tematykę związaną z bezpieczeństwem korzystania z różnych
aplikacji, itp.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolne Forum Filmowe dla klas 7-8.
Klasy 7-8 obejrzały filmy Gdzie jest Mimi? (klasy 7) Stop
cyberprzemocy. oraz Zamiast hejtu. (klasy 8). Pierwszy z filmów
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inicjatywa typu:
inne

2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2020-02-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2020-01-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-01-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-01-10
inicjatywa dla:
uczniów

zapoznał uczniów z aspektami cyberprzemocy z perspektywy ofiary,
świadków oraz sprawcy. Dostarczył wiedzę na temat sposobów radzenia
sobie z cyberprzemocą. Kolejne dwa poświęcone były zagrożeniom w
cyberprzestrzeni oraz problemowi obrażania w sieci. Projekcjom
towarzyszyły dyskusje poprzedzone pogadanką nt. ochrony danych w
sieci. Zwrócono szczególną uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z
umieszczania swojego wizerunku w sieci oraz wizerunku innych osób bez
ich zgody.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Opracowanie prezentacji na temat ODO oraz bezpieczeństwa w sieci klasy 5-6.
Klasy 5-6 opracowywały w ramach lekcji informatyki prezentacje nt.
Bezpieczeństwa oraz Ochrony Danych Osobowych w Sieci. Uczniowie
przygotowywali prezentacje wg własnego pomysłu. Zajęcia poprzedzone
były pogadanką nt. ochrony danych w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty dla samorządów klas 5-6.
Warsztaty pt. Ty i Twoje dane osobowe – bezpieczeństwo w Sieci. oraz
Cyberprzemoc – nie zobaczysz, a zrani. prowadziła p. pedagog szkolny.
Omówiony został szeroko temat bezpieczeństwa DO w sieci oraz
zagrożeń wynikających z braku ich ochrony. W ramach warsztatów
przygotowano plakaty na powyższy temat.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty dla klas 1-3.
Dla uczniów klas 1-3 przygotowano warsztaty. W ramach warsztatów
uczniowie klas 1-3 rozwiązywali MAXI -krzyżówki. Wykorzystano
pojęcia związane z komputerem, Internetem i Siecią, a finalnym hasłem
była Ochrona Danych Osobowych. Klasy 1 - Ochrona, klasy 2 - Danych,
klasy 3 - Osobowych. Krzyżówki określono jako MAXI, gdyż
opracowane zostały na dużych arkuszach brystolu, a następnie
powieszone w holu szkoły w widocznym miejscu.
Sprawozdania klas IV-V.
Z przeprowadzonych godzin wychowawczych "W krainie Danych
Osobowych" uczniowie klas IV-V opracowywali sprawozdania i
wpisywali na specjalnej opracowanej dla celów programu karcie.
Pozwoliło to na utrwalenie przez uczniów omówionych zagadnień oraz na
uporządkowanie poznanych treści. Sprawozdania te zostaną wykorzystane
w czasie Dnia ODO.
Glosariusze klas VI-VII.
Uczniowie klas VI-VII w oparciu o wiadomości z godziny wychowawczej
pt. "W krainie Danych Osobowych" opracowywali glosariusze czyli mini
słowniki , zawierającego terminy stosowane w dziedzinie ODO.
Pozwoliło to na utrwalenie przez uczniów omówionych zagadnień oraz na
uporządkowanie poznanych treści. Glosariusze zostaną wykorzystane w
czasie Dnia ODO.
Wypracowania klas VIII.
Po trzech wybranych uczniów w klas VIII pisało wypracowanie na temat
"Czym jest dla mnie moja prywatność? Temat oraz wypracowania
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inicjatywa typu:
inne

2019-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2019-12-06
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-15
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców,
nauczycieli
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców
inicjatywa typu:
inne
2019-09-15
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

omówiono również na lekcjach z języka polskiego, co raz jeszcze skłoniło
uczniów do refleksji nt. prywatności.
Godziny wychowawcze w klasach IV-VIII.
W okresie od 09.12.2019 - 10.01.2020 w klasach IV-VIII omówiono na
godzinach wychowawczych zagadnienia związane z Ochroną Danych
Osobowych i jej podstawowymi pojęciami (podstawy prawne, pojęcia, co
zaliczamy do danych osobowych, a co nie itp.). Warto zwrócić uwagę na
fakt, iż na przeprowadzenie godzin wychowawcy mają zwykle kilka
tygodni. Ma to związek z bieżącymi sprawami koniecznymi do
omówienia. Każdy z wychowawców może przeprowadzić lekcję w
dowolnym wybranym przez siebie terminie po to, aby uniknąć pośpiechu i
potraktować temat rzeczowo i poważnie.
Gazetka dla całej społeczności szkolnej.
Na tablicy programu umieszczono ogólne informację związane z tematem
ODO: co to są dane osobowe oraz na czym polega ich ochrona.
Informacje na gazetce odpowiadają zawsze tematowi godziny
wychowawczej w ramach programu. W grudniu i w styczniu był to temat:
"W krainie Danych Osobowych".
Godziny wychowawcze w klasach IV-VIII.
W okresie od 28.10. - 15.11. w klasach IV-VIII omówiono na godzinach
wychowawczych zagadnienia związane z prywatnością. Głównym
tematem przeprowadzonych lekcji był Uczniowski Kodeks Prywatności.
Temat wzbudził szczególne zainteresowanie starszych klas.

Gazetka dla całej społeczności szkolnej.
Na tablicy programu umieszczono opracowany przez uczniów i
wykonany Uczniowski Kodeks Prywatności oraz materiały związane z
tematem prywatności oraz jej poszanowaniem.

Informacja na stronach www Szkoły.
Na stronach internetowych szkoły została zamieszczona informacja "przypominajka" o programie, jego celach oraz o zamierzonych
działaniach.

Gazetka dla całej społeczności szkolnej.
W szkole na dolnym korytarzu dla potrzeb programu znajduje się tablica
informacyjna. We wrześniu przygotowano ogólną gazetkę na temat celów
programu. Przypomniano również o zeszłorocznych szkolnych
inicjatywach podjętych w ramach programu.
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inicjatywa typu:
gazetka
2019-09-09
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
spotkanie

Informacja dla rodziców.
W dniu 9 września 2019 odbyły się w SP nr 17 pierwsze wywiadówki, na
których rodzice uczniów naszej szkoły otrzymali informację o
kontynuacji programu "Twoje dane - Twoja sprawa" w naszej placówce.
Ze szczególną uwagą informację przekazano rodzicom uczniów oddziały
przedszkolnego oraz klas I-ych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tuszymie
Tuszyma, Województwo: podkarpackie
2020-05-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

Filmik edukacyjny dla dzieci klas 1-3.
Przesłanie linku dzieciom z krótkim filmikiem "Papla". Filmik ma na celu
uczulić dzieci na zagrożenia płynące z korzystania z internetu.

Akcja „Bezpieczeństwo w sieci”.
Uczniowie z klas 4-8 wzięli udział w akcji „Bezpieczeństwo w sieci”.
Celem akcji było przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z
Internetu. Uczestnicy mieli za zadanie wymyślić hasło promujące
bezpieczne korzystanie z globalnej sieci, zrobić sobie z nim zdjęcie i
inicjatywa typu:
odesłać go na wskazany adres mailowy. W akcję włączyło się 15 uczniów.
inne
Akcja trwała od 5 do 15 maja.
2020-05-08
inicjatywa dla:
Filmik na temat bezpieczeństwa w sieci.
uczniów
Przesłanie uczniom filmiku "Znajomi nieznajomi". Filmik miał na celu
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo młodych internautów.
inicjatywa typu:
inne
2020-04-22
inicjatywa dla:
Broszurki.
uczniów,
Wysłanie nauczycielom ulotki informacyjnej o bezpiecznym przetwarzaniu
nauczycieli,
danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Natomiast uczniowie
dyrektorów
dostali broszurkę w której zawarte jest 20 zasad jakimi należy kierować się
podczas korzystania z internetu.
inicjatywa typu:
inne
2020-02-26
inicjatywa dla: Lekcja o ochronie danych osobowych.
uczniów
Przypomnienie podstawowych informacji na temat danych osobowych
oraz wykonanie plakatu pt. "Chroń swoje dane w Internecie". Zajęcia
inicjatywa typu: miały miejsce w klasie 5.
lekcja
2020-02-24
Lekcja o ochronie danych osobowych.
inicjatywa dla:
Przypomnienie podstawowych informacji na temat danych osobowych
uczniów
2020-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
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oraz wykonanie plakatu pt. "Chroń swoje dane w sieci". Lekcja była
inicjatywa typu: przeprowadzona z uczniami z klasy 6b.
lekcja
2020-02-18
inicjatywa dla: Lekcja o ochronie danych osobowych.
uczniów
Przypomnienie podstawowych informacji na temat danych osobowych
oraz wykonanie plakatu pt. "Chroń swoje dane w sieci". Chętni uczniowie
inicjatywa typu: interpretowali swoje prace. Zajęcia miały miejsce w klasie 4.
lekcja
2020-02-17
inicjatywa dla: Lekcja o ochronie danych osobowych.
uczniów
Zadaniem uczniów było wykonanie plakatu pt. "Chroń swoje dane w
sieci". Chętni uczniowie interpretowali swoje prace. Zajęcia miały miejsce
inicjatywa typu: w klasie 6a.
lekcja
2020-02-13
inicjatywa dla: Informacja o konkursie.
uczniów
Przekazanie uczniom informacji o konkursie ogłoszonego przez Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Konkurs polega na przygotowaniu
inicjatywa typu: krótkiego spotu filmowego.
konkurs
Personal data - lekcja o danych osobowych.
2020-02-13
Lekcja miała miejsce w klasie 5, a jej temat był związany z ochroną
inicjatywa dla: danych osobowych (Personal data). Celem lekcji było zaznajomienie
uczniów
uczniów z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu, w
szczególności z podawaniem danych osobowych oraz poznanie zasad
inicjatywa typu: bezpieczeństwa w praktyce. Uczniowie doskonalili umiejętność czytania,
lekcja
ćwiczyli stosowanie czasownika should oraz poznali słownictwo związane
z technologią informatyczną.
2020-02-11
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dyrektorów,
Wyniki ankiety.
uczniów,
Udostępnienie wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klas 4-8
rodziców,
na stronie internetowej szkoły. Celem ankiety była analiza typowych
nauczycieli
zachowań młodych ludzi w Internecie. W poniższym linku znajduje się
analiza ankiety: http://sptuszyma.pl/index.php/home/rodo/66-twoje-dane
inicjatywa typu:
inne
2020-02-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów,
Poradnik RODO.
uczniów,
Udostępnienie poradnika RODO na stronie internetowej szkoły.
rodziców
inicjatywa typu:
inne
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2020-02-05
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

Rozdanie minipodręcznika.
Rozdanie minipodręcznika o ochronie danych osobowych w szkołach i
placówkach.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
W dniu 28 stycznia obchodziliśmy Europejski Dzień Ochrony Danych
Osobowych. Apel informujący uczniów klas 4-8 czym są dane osobowe i
jak je chronić. Podczas spotkania ogłoszono wyniki konkursu na logo Dnia
inicjatywa typu: Ochrony Danych Osobowych. Z pośród 22 złożonych prac przyznano 3
apel
wyróżnienia. Na zakończenie spotkania uczniowie wypełnili ankietę, której
celem była analiza typowych zachowań młodych ludzi w Internecie.
2020-01-08
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów,
Gazetka tematyczna.
nauczycieli,
Przygotowanie gazetki ściennej na temat realizowanego programu oraz
rodziców
zbliżającego się Dnia Ochrony Danych Osobowych. Gazetka została
umieszczona na głównym holu szkoły.
inicjatywa typu:
gazetka
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-03
Ogłoszenie konkursu plastycznego.
inicjatywa dla: Ogłoszenie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego pt. „Zaprojektuj
uczniów
logo/znak graficzny Dnia Ochrony Danych Osobowych (DODO)”.
Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-8 z Zespołu Szkolnoinicjatywa typu: Przedszkolnego w Tuszymie. Technika wykonania pracy: dowolna, format
konkurs
A4. Czas trwania konkursu: 03.01.2020 - 10.01.2020. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi 28 stycznia.
2020-01-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Promocja udziału szkoły w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”.
rodziców,
Opublikowanie informacji o przystąpieniu szkoły do programu „Twoje
uczniów
dane – Twoja sprawa” na stronie internetowej szkoły.
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów

inicjatywa typu:
inne

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Suwałki, Województwo: podlaskie
2020-04-02
inicjatywa
dla:
nauczycieli

Sieć wsparcia aktywnych nauczycieli.
Wprowadzenie zakładki "Jak dbać o bezpieczeństwo danych osobowych
podczas zdalnego nauczania?" w uruchomionej na platformie Moodle
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach http://wpr.cen.suwalki.pl/
otwartej "Sieci wsparcia aktywnych nauczycieli". Udostępnianie cyklu porad i
poradników przygotowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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inicjatywa
typu: inne
2020-02-25
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie
2020-02-12
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla nauczycieli i rodziców.
Szkolenie nt. "Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych" dla
nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Rutkach. Zakres tematyczny:
1. Rodzaje zagrożeń w Internecie. 2. Bezpieczne użytkowanie komputera i
Internetu nie tylko w pracowni szkolnej. 3. Bezpieczeństwo dzieci online. 4.
Ochrona wizerunku w Internecie. 5. Dlaczego dane osobowe warto chronić?
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla nauczycieli i rodziców.
Szkolenie nt. "Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych osobowych" dla
nauczycieli i rodziców Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym. Zakres
tematyczny: 1. Rodzaje zagrożeń w Internecie. 2. Bezpieczne użytkowanie
komputera i Internetu nie tylko w pracowni szkolnej. 3. Ochrona wizerunku w
Internecie. 4. Dlaczego dane osobowe warto chronić?

Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Słupsku
Słupsk, Województwo: pomorskie
2020-05-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-04-30
inicjatywa dla:
nauczycieli

Bezpieczeństwo w sieci.
Bezpieczeństwo w sieci podczas nauczania zdalnego. Lekcja
wychowawcza w klasie V - 13 osób.

Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online - poradnik Rzecznika
Praw Obywatelskich.
Zapoznanie nauczycieli z poradnikiem Rzecznika Praw
Obywatelskich - Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online.

inicjatywa typu: inne
2020-04-23
inicjatywa dla:
Nie daj się wciągnąć w sieć.
uczniów
Nie daj się wciągnąć w sieć. O bezpieczeństwie w Internecie. Lekcja
informatyki w klasie IV (21 uczniów).
inicjatywa typu:
lekcja
2020-04-01
Dane osobowe bezpieczne podczas nauczania zdalnego - poradnik
inicjatywa dla:
UODO.
rodziców, nauczycieli Przekazanie nauczycielom i rodzicom za pomocą dziennika
elektronicznego poradnika UODO - Dane osobowe bezpieczne
inicjatywa typu: inne podczas zdalnego nauczania.
2020-03-27
Ochrona danych osobowych w pracy zdalnej.
inicjatywa dla:
Zapoznanie nauczycieli z infografiką UODO - Ochrona danych
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osobowych w pracy zdalnej. Zwrócenie uwagi nauczycieli na
podstawowe kwestie dotyczące ochrony danych podczas prowadzenia
inicjatywa typu: inne zdalnych zajęć.
2020-03-05
inicjatywa dla:
Bezpieczeństwo w sieci.
uczniów
Bezpieczeństwo w sieci. Lekcja wychowawcza w klasie VI - 22
osoby.
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-03
inicjatywa dla:
Co to jest Internet?
uczniów
Co to jest internet? Lekcja w klasie I (16 uczniów). Zagrożenia
czekające w internecie i sposoby radzenia sobie z nimi - Necio
inicjatywa typu:
opowiada. Bezpieczne strony internetowe dla dzieci.
lekcja
2020-02-28
inicjatywa dla:
Prywatność w sieci.
uczniów
Prawo do prywatności w sieci. Lekcja wychowawcza w kasie VIII 17 uczniów.
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-26
inicjatywa dla:
Ochrona danych osobowych. Twoje Dane - Twoja Sprawa.
uczniów
Twoje Dane - Twoja Sprawa. Ochrona danych osobowych. Lekcja
wychowawcza w klasie V - 15 uczniów.
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-24
inicjatywa dla:
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.
uczniów
Zasady bezpiecznego korzystania z internetu. Lekcja wychowawcza
w klasie III c (11 osób). Podczas lekcji uczniowie przygotowali
inicjatywa typu:
plakaty z zasadami korzystania z internetu.
lekcja
2020-02-24
inicjatywa dla:
Świadome i rozważne korzystanie z sieci.
uczniów
Świadome i rozważne korzystanie z sieci. Lekcja wychowawcza w
klasie 5 - 17 osób.
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-11
inicjatywa dla:
rodziców,
Dzień Bezpiecznego Internetu – gazetka.
dyrektorów, uczniów, W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu została
nauczycieli
przygotowana tematyczna gazetka ścienna, z którą zapoznali się
uczniowie, nauczyciele, rodzice i inne osoby odwiedzające Szkołę.
inicjatywa typu:
gazetka
nauczycieli

120

Dzień Bezpiecznego Internetu – apel.
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu odbył się apel dla
2020-02-11
wszystkich uczniów Szkoły. Apel został przygotowany we
inicjatywa dla:
współpracy z Komendą Miejską Policji w Słupsku. Przedstawiciel
uczniów, nauczycieli
Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przybliżył uczniom
zagadnienia związane z bezpieczeństwem w sieci. Hasłami apelu
inicjatywa typu: apel
były: hejting, stalking, trolling, cyberprzemoc. W apelu wzięło udział
320 uczniów Szkoły i 25 nauczycieli.
2020-02-11
Dzień Bezpiecznego Internetu – przedstawienie.
inicjatywa dla:
Przedstawienie "Znajomy Nieznajomy" przygotowane i
nauczycieli, uczniów zaprezentowane przez uczniów klas 7 i 6 w ramach Dnia
Bezpiecznego Internetu przedstawiające zagrożenia wynikające z
inicjatywa typu:
zawierania znajomości w sieci oraz zaprezentowanie zasad
przedstawienie
bezpiecznego poruszania się w sieci.
2020-02-11
inicjatywa dla:
Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs.
uczniów
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowany został
konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w internecie. Dwie osoby, które
inicjatywa typu:
uzyskały maksymalną liczbę punktów otrzymały nagrody rzeczowe.
konkurs
2020-02-10
inicjatywa dla:
Różne źródła informacji - jak bezpiecznie z nich korzystać.
uczniów
Różne źródła informacji - jak bezpiecznie z nich korzystać. Lekcja
wychowawcza w klasie V (18 osób).
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-06
inicjatywa dla:
Bezpieczny Internet - bezpieczne gry.
uczniów
Bezpieczny Internet - bezpieczne gry. Lekcja wychowawcza w klasie
VI (23 osoby).
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-03
inicjatywa dla:
Wizerunek - jak publikować legalnie?
uczniów
Wizerunek - jak publikować legalnie? Lekcja wychowawcza w klasie
VII - 18 osób.
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych - gazetka ścienna.
nauczycieli, uczniów, W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych
rodziców, dyrektorów przygotowana został tematyczna gazetka ścienna na holu Szkoły. Z
informacjami zawierającymi podstawowe hasła oraz regulacje prawne
inicjatywa typu:
dotyczące ochrony danych osobowych zapoznali się uczniowie,
gazetka
nauczyciele, rodzice oraz goście odwiedzający Szkołę.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych - konkurs dla uczniów.
uczniów
W Dniu Ochrony Danych Osobowych podczas przerw odbywał się w
Szkole konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych "Cukierek za
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inicjatywa typu:
konkurs

2019-12-19
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-18
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów

dobrą odpowiedź". Każdy uczeń po wylosowaniu pytania i udzieleniu
poprawnej odpowiedzi otrzymywał słodką nagrodę. Konkurs cieszył
się dużym powodzeniem wśród uczniów. Pytania dotyczyły
podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych.
Jak chronić swoją tożsamość.
Lekcja przeprowadzona w klasie 7, w zajęciach uczestniczyło 13
osób. Tematem zajęć były zagadnienia związane z ochroną
tożsamości z wykorzystaniem materiałów informacyjnych UODO.

Jak chronić swoją tożsamość.
Lekcja przeprowadzona w klasie 8, w zajęciach uczestniczyło 11
osób. Tematem zajęć były zagadnienia związane z ochroną
tożsamości z wykorzystaniem materiałów informacyjnych UODO.

Jak chronić swoją tożsamość.
Lekcja przeprowadzona w klasie 8, w zajęciach uczestniczyło 19
osób. Tematem zajęć były zagadnienia związane z ochroną
tożsamości z wykorzystaniem materiałów informacyjnych UODO.
Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność.
Przeprowadzenie lekcji na temat poszanowania praw dziecka w
kontekście ochrony prywatności i danych osobowych w klasie 7
(liczba uczniów biorących udział 18). Lekcja przeprowadzona w
związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność.
Przeprowadzenie lekcji na temat poszanowania praw dziecka w
kontekście ochrony prywatności i danych osobowych w klasie 8
(liczba uczniów biorących udział 20). Lekcja przeprowadzona w
związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.
Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność.
Przeprowadzenie lekcji na temat poszanowania praw dziecka w
kontekście ochrony prywatności i danych osobowych w klasie 7
(liczba uczniów biorących udział 19). Lekcja przeprowadzona w
związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka.

inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-15
inicjatywa dla:
Aktualizacja materiałów informacyjnych na stronie www Szkoły.
rodziców,
Aktualizacja danych na stronie internetowej Szkoły w zakładce
dyrektorów,
programu TDTS. Zamieszenie nowego logo programu oraz ulotek
nauczycieli, uczniów
informacyjnych UODO.
inicjatywa typu: inne

122

2019-11-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-10-01
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
gazetka

Kim okazała się Flexi?
Kim okazała się Flexi? Jak zachować bezpieczeństwo podczas
korzystania z Internetu. Cykl lekcji języka polskiego poświęconych
omówieniu lektury "Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych
Ludzi" poruszających kwestie z zakresu ochrony danych osobowych
oraz bezpieczeństwa w sieci. Klasa IV - 22 uczniów.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych.
Koordynator programu Twoje Dane Twoja Sprawa przeprowadził
szkolenie rady pedagogicznej w zakresie przepisów ochrony danych
osobowych oraz polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole.
Rozpoczęcie realizacji programu Twoje Dane Twoja Sprawa w
roku szkolnym 2019/2020.
Rozpoczęciem realizacji programu Twoje Dane Twoja Sprawa w
kolejnym roku szkolnym było przygotowanie gazetki ściennej na holu
szkoły z podstawowymi informacjami na temat programu oraz
planowanych działań. Z informacjami zawartymi na gazetce ściennej
zapoznawali się nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice i
inne osoby odwiedzające Szkołę. O rozpoczęciu realizacji kolejnej
edycji programu poinformowani zostali wszyscy nauczyciele oraz
pracownicy Szkoły poprzez wiadomość przesłana drogą dziennika
elektronicznego.

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła im. św. Józefa w
Wejherowie
Wejherowo, Województwo: pomorskie
2020-02-11
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z zakresu ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-02-05
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z zakresu ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-02-04
inicjatywa
dla: uczniów Godzina wychowawcza.
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki danych osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
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2020-02-03
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-31
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-30
inicjatywa
Poinformowanie o konkursie.
dla: uczniów Poinformowanie uczniów i przedstawienie Regulaminu ogólnopolskiego
konkursu dla uczniów zorganizowanego w ramach X edycji Programu
inicjatywa
Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa”
typu: konkurs
2020-01-30
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-29
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2020-01-10
inicjatywa
Godzina wychowawcza.
dla: uczniów
Przeprowadzenie godziny wychowawczej z tematyki ochrony danych
osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-12-10 Szkolenie Rady Pedagogicznej.
inicjatywa
Dokładne przedstawienie programu Twoje Dane - Twoja Sprawa.
dla:
Przedstawienie harmonogramu przeprowadzenia zajęć lekcyjnych z tematyki
nauczycieli ochrony danych osobowych. Dodatkowe szkolenie z ochrony danych
osobowych, przede wszystkim z przetwarzania danych w dzienniku
inicjatywa
elektronicznym uwzględniając nowe dostępne moduły od roku szkolnego
typu:
2019/2020. Szkolenie powiązane ze szkoleniem przedstawiciela firmy
szkolenie
dostarczającej dziennik elektroniczny.

Szkoła Podstawowa w Uniechowie
Uniechów, Województwo: pomorskie
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2020-01-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka, lekcja,
szkolenie

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przekazywanie informacji, prowadzenie zajęć.
Przeprowadzenie Rady Szkoleniowej odnoście ochrony danych
osobowych. Przekazywanie za pomocą tablicy ściennej informacji
odnośnie RODO, zarówno uczniom, jak i rodzicom. Przeprowadzenie
lekcji w klasie I odnośnie bezpieczeństwa w kontakcie z innymi poprzez
internet. Częste przypominanie podczas zajęć informatycznych o
konieczności ochrony haseł i loginów.

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 w
Sopocie
Sopot, Województwo: pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
1/ Rozwiązanie Quizu (NIE)BEZPIECZNA SIEĆ w celu utrwalenia
2020-02-12
bezpieczeństwa wirtualnego – skorzystanie z platformy quzizz.com - Dzieci
inicjatywa
mogły po raz pierwszy, pracować na lekcji z własną komórką :-) Link dla: uczniów
https://sp8sopot.edupage.org/text35/ 2/ Wręczenie nagród za udział w
konkursie plastycznym "Cybernauci Zielonej Ósemki czyli jak chronić swoją
inicjatywa
prywatność" zorganizowanym w dn. 28.01.2020r. Wybrano 5 najlepszych
typu: konkurs
prac, kierując się wartością merytoryczną i plastyczną. Dzieci nagrodzono
gadżetami typu słuchawki, powerbank, pendriv, głośnik, ekologiczny bidon +
słodkości. Sponsor UM Sopot.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-01-28
1/ Pogadanka w formie prezentacji o ochronie danych osobowych oraz
inicjatywa
bezpiecznych zachowaniach w sieci. 2/ Film edukacyjny” Jak Cię widzą tak
dla: uczniów
Cię piszą” o kreowaniu wizerunku w Internecie. 3/ Konkurs plastyczny pt.
Cybernauci Zielonej Ósemki czyli jak chronić swoją prywatność. Konkurs
inicjatywa
będący plastyczną kreacją pogadanki miał za zadanie utrwalić zdrowe zasady
typu: lekcja
korzystania z Internetu. 4/ Wystawa prac plastycznych i wydrukowanych
otwarta
plakatów dot. netykiety i bezpieczeństwa w sieci. Link https://sp8sopot.edupage.org/text35/
Szkolenie "RODO i cyberbezpieczeństwo".
2019-09-24 Spotkanie szkoleniowe z kadrą nauczycielską. Prezentacja zagadnień
inicjatywa
dotyczących ochrony danych osobowych w oświacie jak i
dla:
cyberbezpieczeństwa. Dyskusja i wyjaśnienie m.in. zagadnień dot. zgód w
nauczycieli organizowanych konkursach zewnętrznych, wizerunku dziecka, monitoringu.
Podzielenie się swoimi przypadkami wyłudzeń, podszywania się pod
inicjatywa
znajomych, niebezpieczeństw poczty e-mail. W szkoleniu brało udział 44
typu:
osób. Na koniec oficjalne poinformowanie kadry o realizowanym w ich
szkolenie
szkole Projekcie "Twoje dane - Twoja sprawa" przy współudziale UODO w
Warszawie.
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Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie
Kwidzyn, Województwo: pomorskie
2020-02-03
inicjatywa dla:
dyrektorów,
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów, rodziców, Serwis internetowy.
nauczycieli
Serwis internetowy dla szkół i placówek oświatowych: szkolenia,
opinie, poradniki.
inicjatywa typu:
inne
2020-01-22
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Ochrona danych osobowych.
uczniów
Kampania społeczna - chroń swoje dane. Opracowanie w ramach
przedmiotów zawodowych - technik reklamy, przesłania związanego z
inicjatywa typu:
ochroną prywatności.
happening
2020-01-20
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Debata.
uczniów
Debata objęła 3 obszary: a. Bezpieczne korzystanie przez uczniów z
urządzeń mobilnych b. Bezpieczne korzystanie przez uczniów w
inicjatywa typu:
infrastruktury szkolnej c. Rozwijanie wiedzy o bezpieczeństwie danych
inne
wśród rówieśników w szkole.
2019-12-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Systemy informatyczne.
uczniów
Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Analiza
zagrożeń danych. Ochrona danych przed zewnętrznymi i
inicjatywa typu:
wewnętrznymi zagrożeniami. Szybkie dostosowywanie się do zmian
lekcja
zachodzących w środowisku.
2019-12-05
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Systemy informatyczne.
uczniów
Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych. Analiza
zagrożeń danych. Ochrona danych przed zewnętrznymi i
inicjatywa typu:
wewnętrznymi zagrożeniami. Szybkie dostosowywanie się do zmian
lekcja
zachodzących w środowisku
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-11-29
Rada Pedagogiczna.
inicjatywa dla:
Ochrona danych osobowych w programie nauczania: modyfikacja
nauczycieli
programu nauczania w kontekście ochrony danych osobowych
(szczególnie dotyczy przedmiotów zawodowych), propozycje
inicjatywa typu:
scenariuszy zajęć, zagadnienia ochrony danych osobowych jako
szkolenie
element wychowawczy szkoły.
2019-11-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Prywatność w sieci.
uczniów
Zajęcia z młodzieżą na zajęciach edukacyjnych - informatyka, nt.
prywatności w sieci "Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka
inicjatywa typu:
Prywatność".
lekcja
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2019-11-26
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-11-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-11-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2019-09-02
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Programowanie.
Fabuła gry dydaktycznej związana z cyberbezpieczeństwem w
kontekście ochrony danych osobowych. Zajęcia z młodzieżą na
zajęciach edukacyjnych dodatkowych "Pozwólcie, że przedstawię
nasza nowa koleżanka Prywatność".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prywatność w sieci.
Zajęcia z młodzieżą na zajęciach edukacyjnych - informatyka, nt.
prywatności w sieci "Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka
Prywatność".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Programowanie.
Kontynuacja projektu - omówienie zagadnień związanych z
cyberbezpieczeństwem w kontekście ochrony danych osobowych.

Programowanie.
Projekt gry edukacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych, z
uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kampania społeczna.
Plan kampanii społecznej opracowany przez uczniów klasy III
Technikum organizacji reklamy dotyczący ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych w szkole.
Zajęcia edukacyjne - informatyka ochrona danych osobowych: dane
osobowe - pojęcie, szczególne kategorie danych osobowych, jak
chronić dane osobowe, dane osobowe w szkole.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kampania społeczna.
Organizacja cyklu zajęć z uczniami klas technikum - reklama,
organizacja reklamy, dotycząca ochrony prywatności. Opracowanie
planu kampanii społecznej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020.
Włączenie do planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 zagadnień
dotyczących edukacji prawnej z uwzględnieniem ochrony danych
osobowych.
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inicjatywa typu:
inne

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w
Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry, Województwo: śląskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-05-27
Prelekcje o ochronie danych osobowych.
inicjatywa dla:
Uczniowie klas 1, 2 i 3 w ramach lekcji wos, elementów prawa i historii
uczniów
uczestniczyli w prelekcjach o ochronie danych osobowych (w dniach 27
stycznia - 6 lutego). W trakcie prezentacji dowiedzieli się m.in. czym jest
inicjatywa
słynne RODO, jakie są zasady ochrony danych osobowych i do kogo mogą
typu: lekcja
zwrócić się w przypadku łamania ich uprawnień.
2020-03-10
Przekazywanie materiałów szkoleniowych nauczycielom.
inicjatywa dla: W trakcie realizacji programu szkolny koordynator przekazywał materiały
nauczycieli
informacyjne i szkoleniowe nauczycielom przy pomocy poczty
elektronicznej oraz dziennika internetowego. Informował również o
inicjatywa
odbywających się webinariach, udostępniając w miarę możliwości linki do
typu: inne
ich nagrań.
2020-02-10
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka o ochronie danych osobowych.
uczniów
Uczniowie wybranych klas 1 i 2 w ramach lekcji wos i elementów prawa
przygotowali plakaty o ochronie danych osobowych, z tematem przewodnim
inicjatywa
"RODO". Najlepsze plakaty zawisły na korytarzach szkoły. Na każdym
typu: lekcja,
plakacie znalazło się odwołanie do programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
gazetka

Miejska Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
nr 2 im. Karola Miarki w Knurowie
Knurów, Województwo: śląskie
2020-04-06
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-03-31
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów

Usługa G-Suite dla szkół i uczelni.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa założono dla wszystkich
pracowników szkoły oraz uczniów konta domenowe w usłudze G-Suite.

Bezpieczeństwo w sieci - zdalne nauczanie.
W ramach rozpoczęcia nauki zdalnej wysłano do rodziców i uczniów
zasady komunikacji z nauczycielami oraz przypomniano "Zasady
bezpieczeństwa w sieci". Materiały umieszczono również na stronie
internetowej szkoły.
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inicjatywa typu:
inne
2020-03-30
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu:
warsztat,
szkolenie
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-10
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
warsztat
2019-11-29
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
konferencja

Praca zdalna - bezpieczeństwo pracy z uczniami online.
W ramach rozpoczęcia pracy zdalnej przeprowadzono szkolenie online
dla nauczycieli dotyczące pracy zdalnej z uczniami. Przypomniano
zasady bezpieczeństwa przesyłania informacji.
Kodowanie, szyfrowanie, programowanie.
W ramach "Festiwalu programowania" uczeń naszej szkoły
zaprezentował projekt CanSat w którym jest odpowiedzialny za
oprogramowanie autonomicznego satelity szybującego. W trakcie
spotkania poruszono również tematykę bezpieczeństwa przechowywania i
szyfrowania danych. Uczniowie pracowali w grupach programując drona,
ozoboty i roboty jak również szyfrując informacje. Poznali szyfr Cezara,
szyfr Polibiusza, szyfr komórkowy. Analizowali metody szyfrowania
oraz znaczenie bezpieczeństwa informacji w życiu codziennym.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
W ramach lekcji informatyki we wszystkich klasach zostały
przeprowadzone zajęcia dotyczące Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia
dostosowane były do wieku uczniów.

Chroń swój wizerunek w sieci.
Szkolenie dla nauczycieli na temat konfiguracji kont oraz ustawień
prywatności na portalach społecznościowych.

Szkolenie dla nauczycieli - Chroń swój wizerunek w sieci.
Przedstawienie założeń programu Twoje Dane Twoja Sprawa oraz planu
działań na rok 2019/2020.

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Pszczynie
Pszczyna, Województwo: śląskie
2020-0203
inicjatywa
dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie ze szkolnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i
wystawa prac plastycznych.
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w związku z realizacją projektu "Twoje Dane Twoja sprawa" również zaangażował się w obchody Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Zarówno w klasach technikum jak i branżowej szkoły I stopnia
inicjatywa odbywają się pogadanki na temat kwestii związanych z ochroną danych, które są
typu:
prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych PZS nr 1.
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zajęcia
Dodatkową atrakcję stanowi wystawa plakatów o tematyce związanej z RODO.
dodatkowe Prezentowane projekty zostały wykonane przez uczniów klasy trzeciej
technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej.
http://samochodowka.pszczyna.edu.pl/TwojeDaneTwojaSprawa,wiecej,6,0,Dzie
n-Ochrony-Danych-Osobowych.html
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01- Konkurs plastyczny.
28
Konkurs plastyczny "Chronię moje dane osobowe - ochrona danych osobowych
inicjatywa na co dzień". Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do zainteresowania się
dla:
tematyką ochrony danych osobowych, podniesienie świadomości na temat
uczniów
ochrony prywatności wśród uczniów, a także kreatywne podejście do własnych
przemyśleń na temat ochrony danych osobowych. Zadanie konkursowe polegało
inicjatywa na przygotowaniu rysunku w dowolnej technice plastycznej zgodnej z tematem
typu:
konkursu.
konkurs
http://samochodowka.pszczyna.edu.pl/TwojeDaneTwojaSprawa,wiecej,8,0,Rozs
tr
Cykl lekcji bibliotecznych.
2020-01W ramach realizacji programu "Twoje dane - Twoja sprawa" prowadzone są
21
lekcje biblioteczne poświęcone tematyce związanej z RODO. W lekcjach biorą
inicjatywa
udział uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia i technikum. W minionym
dla:
półroczu odbyło się osiemnaście godzin zajęć, których tematami były: "Lekcja
uczniów
samoobrony, czyli jak skorzystać z praw, które daje Rodo?", "Powiedz dość - jak
cofnąć zgodę na udostępnienie danych", "Sprawdź jak się mają twoje daneinicjatywa
podstawowe informacje o RODO", "Co to jest RODO?", " Jak skorzystać z praw
typu:
jakie daje RODO?".
lekcja
http://samochodowka.pszczyna.edu.pl/TwojeDaneTwojaSprawa,wie
Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli.
2019-117 listopada 2019 w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie odbyła się
07
konferencja szkoleniowa dla nauczycieli poświęcona realizacji programu "Twoje
inicjatywa
dane - Twoja sprawa". Celem spotkania było przygotowanie metodyczne
dla:
nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami na temat ochrony danych
nauczycieli
osobowych. Podczas szkolenia nauczyciele zostali zapoznani z głównymi
założeniami programu oraz przedstawione zostały materiały do wykorzystania
inicjatywa
na lekcjach przedmiotowych. Ponadto omówiono aplikacje oraz przydatne
typu:
strony internetowe, które mogą posłużyć uatrakcyjnieniu prowadzonych zajęć.
konferencj
Szkolenie połączone było z przypomnieniem zasad przestrzegania ochrony
a
danych osobowych w placówce oświatowej.
Inauguracja programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
5 października 2019 Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie rozpoczął
2019-10działania związane z realizacją X jubileuszowej edycji programu "Twoje dane 15
Twoja sprawa", organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Z
inicjatywa
tej okazji odbył się apel informacyjny dla uczniów i nauczycieli, na którym
dla:
zostali zapoznani z głównymi założeniami programu. Podstawowym celem
uczniów
Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły o treści związane z ochroną
danych osobowych i prawem do prywatności. Cel ten będzie realizowany
inicjatywa
poprzez wzrost i podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania
typu:
wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych
happening
i prawem każdego człowieka do prywatności, a także kształtowanie wśród
uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej
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Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Sosnowcu
Sosnowiec, Województwo: śląskie
2020-05-25
Zajęcia z przedmiotu język angielski dla słuchaczy kierunku technik
inicjatywa
sterylizacji medycznej.
dla:
Zajęcia dla słuchaczy z przedmiotu język angielski nt. "Tłumaczymy
uczniów
korespondencję drogą mailową". Na zajęciach słuchacze nabywali umiejętności
tworzenia korespondencji z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych
inicjatywa
osobowych.
typu: lekcja
2020-05-25
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości nt" Dane osobowe i ich
inicjatywa
ochrona".
dla:
Słuchacze kierunku technik masażysta I rok na zajęciach nt" Dane osobowe i
uczniów
ich ochrona" z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości poznawali zasady
RODO, na czym polega szyfrowanie danych oraz nowe pojęcia
inicjatywa
pseudonimizacja, anonimizacja itp.
typu: lekcja
2020-05-25
Zajęcia z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla kierunku higienistka
inicjatywa
stomatologiczna.
dla:
Przeprowadzenie zajęć dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna I na
uczniów
temat " Dane osobowe i ich ochrona" , gdzie słuchacze poznali zasady RODO,
jak prawidłowo zaszyfrować dane. Poznali także pojęcia np. pseudonimizacja,
inicjatywa
anonimizacja.
typu: lekcja
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
2020-05-25
usług kosmetycznych I nt ." Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej
inicjatywa
straży.
dla:
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik usług
uczniów
kosmetycznych I nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej straży" .Na
zajęciach słuchacze zgłębiali materiał oraz wiedzę praktyczną z obszaru praw
inicjatywa
konsumenckich oraz prawa o ochronie danych osobowych i prawa do
typu: lekcja
prywatności.
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
2020-05-25
sterylizacji medycznej I nt. „Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej
inicjatywa
straży”.
dla:
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
uczniów
sterylizacji medycznej I nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej
straży". Słuchacze nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z
inicjatywa
poznaniem praw konsumenckich z uwzględnieniem przepisów o ochronie
typu: lekcja
danych osobowych i prawa do prywatności.
2020-05-23 Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku higienistka
inicjatywa stomatologiczna I.
dla:
Zajęcia dla słuchaczy higienistka stomatologiczna I rok z przedmiotu Podstawy
uczniów
przedsiębiorczości nt. Zakładanie i wyrejestrowanie działalności gospodarczej.
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Na zajęciach słuchacze uczyli się wypełniać wniosek CDiEG z uwzględnieniem
inicjatywa przepisów o ochronie danych osobowych.
typu: lekcja
2020-05-22
Zajęcia dla kierunku technik masażysta II rok nt „Prawo pracy /ochrona
inicjatywa
danych osobowych”.
dla:
Zajęcia przeprowadzone dla słuchaczy kierunku technik masażysta II rok nt
uczniów
„Prawo pracy/ochrona danych osobowych”. Słuchacze uczyli się m.in.
konstruowania umów o pracę, wypowiedzeń, przechowywania dokumentacji
inicjatywa
pracowniczej z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
typu: lekcja
2020-05-22
inicjatywa Zajęcia dla słuchaczy kierunku technik masażysta I.
dla:
Zajęcia dla słuchaczy z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości nt. Zakładanie
uczniów
i wyrejestrowanie działalności gospodarczej. Na zajęciach słuchacze uczyli się
wypełniać wniosek CDiEG z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych
inicjatywa osobowych.
typu: lekcja
Zajęcia dla kierunku technik elektroradiolog na temat archiwizowania i
2020-05-18
prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami o ochronie
inicjatywa
danych osobowych.
dla:
Zajęcia dla słuchaczy kierunku technik elektroradiolog przedmiot: Działalność
uczniów
gospodarcza na temat archiwizowania i prowadzenia dokumentacji medycznej
zgodnie z zasadami o ochronie danych osobowych. Na zajęciach słuchacze
inicjatywa
ćwiczyli konstruowania pism, wniosków itp. zgodnych z przepisami o ochronie
typu: lekcja
danych osobowych.
Przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego dla kierunku technik
2020-05-16
sterylizacji medycznej na temat " Dokumentacja medyczna z zachowaniem
inicjatywa
zasad RODO".
dla:
Zajęcia przeprowadzone dla słuchaczy kierunku technik sterylizacji medycznej
uczniów
z języka angielskiego na których słuchacze realizowali temat " Dokumentacja
medyczna z zachowaniem zasad RODO .Zajęcia miały na celu
inicjatywa
usystematyzowanie wiedzy dotyczącej RODO i zagadnień z tym związanych w
typu: lekcja
języku angielskim.
2020-05-11 Zajęcia z języka angielskiego dla kierunku technik elektroradiolog na
inicjatywa temat „Czytanie skierowań z zachowaniem przepisów o ochronie danych
dla:
osobowych i prawa do prywatności”.
uczniów
Zajęcia z języka angielskiego przygotowane dla słuchaczy kierunku technik
elektroradiolog II na temat "Czytanie skierowań z zachowaniem przepisów o
inicjatywa ochronie danych osobowych i prawa do prywatności". Słuchacze przyswajali
typu: lekcja wiedzę poznając słownictwo w języku angielskim.
2020-04-30
inicjatywa
Zakończenie konkursu " Daj się zatrudnić. Twoje kreatywne CV".
dla:
Zakończenie konkursu dla słuchaczy pt." Daj się zatrudnić. Twoje kreatywne
uczniów
CV". Słuchacze aktywnie się włączyli w konkurs i przesłali wiele ciekawych
prac. Z nadesłanych do szkoły prac konkursowych, komisja wyłoni finalistów,
inicjatywa
którzy w dniu zakończenia roku szkolnego otrzymają nagrody.
typu:
konkurs
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Zajęcia z języka angielskiego dla kierunku technik rachunkowości na temat
2020-04-25
„Tłumaczymy korespondencję otrzymaną drogą mailową z zachowaniem
inicjatywa
przepisów o ochronie danych osobowych”.
dla:
Zajęcia z języka angielskiego przeprowadzone dla słuchaczy kierunku technik
uczniów
rachunkowości, którego tematem było" Tłumaczymy korespondencję otrzymaną
drogą mailową z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych”.
inicjatywa
Słuchacze wykorzystując znajomość języka angielskiego przetwarzali dane
typu: lekcja
otrzymywane drogą mailową.
2020-04-18
Lekcja j. angielskiego dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna
inicjatywa
II.
dla:
Przeprowadzenie zdalnych zajęć- język angielski- ze słuchaczami kierunku
uczniów
higienistka stomatologiczna. Temat " Czytanie skierowań z zachowaniem zasad
RODO". Słuchaczki analizowały wiedzę przyswajając słownictwo w języku
inicjatywa
angielskim.
typu: lekcja
2020-04-18 Lekcja j. angielskiego dla słuchaczy kierunku technik usług kosmetycznych
inicjatywa II.
dla:
Przeprowadzenie zajęć zdalnych dla słuchaczy kierunku technik usług
uczniów
kosmetycznych II rok z języka angielskiego. Tematem była lekcja nt."
Zaplanowanie czynności pielęgnacyjnych wobec klienta z zachowaniem zasad
inicjatywa RODO" Nauczyciel prowadził zajęcia łącząc temat lekcji z przepisami o
typu: lekcja ochronie danych osobowych i prawa do prywatności.
Netykieta w społeczności internetowej.
2020-03-19 W związku z zaistniałą sytuacją związaną z koronawirusem w wielu
inicjatywa instytucjach , placówkach zaistniała konieczność zdalnej pracy. Nie ominęło to
dla:
również naszej szkoły. Zakładanie kont mailowych, korzystanie z
nauczycieli komunikatorów, platform edukacyjnych oraz innych narzędzi internetowych - to
był priorytet, Aby wszyscy pracownicy mogli zastosować się do netykiety w
inicjatywa społeczności Internetowej, przeprowadzone zostało szkolenie pracowników
typu:
RCKU , "Jak bezpiecznie przesyłać zdalnie materiały, bezpieczne korzystanie z
szkolenie Internetu oraz portali społecznościowych i komunikatorów w okresie nauczania
zdalnego".
Zajęcia dla słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego kier. Opiekun
2020-03-14
medyczny- przedmiot -Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną.
inicjatywa
Zajęcia dla słuchaczy kierunku Opiekun medyczny KKZ -z przedmiotu Opieka
dla:
nad osobą chorą i niesamodzielną. Temat zajęć:" Dokumentacja medyczna i
uczniów
sposoby jej wypełniania". Na zajęciach słuchacze nabywali wiedzę jak
prawidłowo wypełniać dokumentację medyczną z zachowaniem przepisów o
inicjatywa
ochronie danych osobowych, zasad przetwarzania danych i prawa do
typu: lekcja
prywatności.
2020-03-06
inicjatywa Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
dla:
Artykuł w gazecie Kurier Miasta.
uczniów
W załączeniu przesyłam link do gazety Kurier Miasta, w którym został
umieszczony artykuł na temat realizacji Programu Edukacyjnego " Twoje dane inicjatywa Twoja sprawa" Poniżej link: http://kuriermiejski.com.pl/wptypu:
content/uploads/2020/03
gazetka
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2020-02-29
Zajęcia praktyczne dla słuchaczy technik masażysta I - oddział szpitalny.
inicjatywa
Zajęcia praktyczne dla słuchaczy kierunku technik masażysta I rok na oddziale
dla:
szpitalnym, wiążą się również z tym, że naszych słuchaczy obowiązuje
uczniów
przestrzeganie przepisów RODO. Uczestnicy zajęć w sposób szczególny
powinni dbać o prawo do prywatności pacjenta, którym się zajmują, dlatego
inicjatywa
przepisy o ochronie danych osobowych są tematem zajęć praktycznych.
typu: lekcja
2020-02-29 Zajęcia praktyczne dla słuchaczy technik masażysta II rok nt „Ochrona
inicjatywa danych osobowych pacjentów placówki”.
dla:
Zajęcia praktyczne dla słuchaczy kierunku technik masażysta II rok na oddziale
uczniów
szpitalnym, wiążą się również z tym, że naszych słuchaczy obowiązuje
przestrzeganie przepisów RODO. Uczestnicy zajęć w sposób szczególny
inicjatywa powinni dbać o prawo do prywatności pacjenta, którym się zajmują, dlatego
typu: lekcja przepisy o ochronie danych osobowych są tematem zajęć praktycznych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-15
Spotkanie z ekspertem ochrony danych i rozdanie nagród.
inicjatywa
W Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu Oddziały w
dla:
Zawierciu w sobotę 15 lutego2020 roku odbyło się spotkanie podsumowujące
uczniów
obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych. W tym dniu zaproszenie przyjęła
Pani Adwokat – ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych, która
inicjatywa
przeprowadziła wykład dla słuchaczy, nauczycieli, pracowników administracji i
typu:
obsługi. Wykład dotyczył zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych oraz
szkolenie
bezpiecznych zakupów w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-07
Obchody Dnia Ochrony Danych
inicjatywa
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych zapraszamy naszych
dla:
uczniów, słuchaczy, pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli na
uczniów
spotkanie w dniu 7 lutego 2020 roku o godzinie 15.00 w siedzibie szkoły. W
tym dniu przyjęła nasze zaproszenie Pani Adwokat , ekspert w dziedzinie
inicjatywa
ochrony danych osobowych. Poprowadzi wykład na temat cyberprzemocy,
typu:
robienia bezpiecznych zakupów w sieci. Po wykładzie finalistom konkursu
spotkanie
zostaną wręczone dyplomy i drobne upominki.
Zajęcia z przedmiotu Radiodiagnostyka dla kierunku technik
2020-02-07
elektroradiolog I nt. „Dane osobowe pacjenta i personelu- Twoje dane
inicjatywa
Twoja sprawa”.
dla:
Zajęcia z przedmiotu Radiodiagnostyka, zorganizowane dla słuchaczy kierunku
uczniów
technik elektroradiolog I rok, temat: Dane osobowe pacjenta i personelu-Twoje dane Twoja sprawa. Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę na temat
inicjatywa
przetwarzania danych osobowych , zasad RODO oraz przechowywania i
typu: lekcja
archiwizowania dokumentów.
2020-02-04
inicjatywa Konkurs" Daj się zatrudnić. Twoje kreatywne CV".
dla:
Ogłoszenie dla uczniów i słuchaczy szkoły konkursu pt." Daj się zatrudnić.
uczniów
Twoje kreatywne CV". Celem konkursu jest stworzenie unikalnego CV do
wybranej oferty pracy przygotowanego w taki sposób, aby było wyróżniające
inicjatywa się spośród innych z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
typu:
Termin składania prac upływa z dniem - 30.04.2020r
szkolenie
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolne uroczystości obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2020-01-28
28 stycznia - w dniu Ochrony Danych Osobowych został rozstrzygnięty konkurs
inicjatywa
ogłoszony dla słuchaczy naszej szkoły pt: „Moje dane - Moja sprawa/
dla:
bezpieczne zakupy w sieci”. W konkursie brało udział siedem klas, które
uczniów
opracowały bardzo ciekawe prace w postaci prezentacji multimedialnych.
Słuchacze przygotowali także ulotki /plakaty mające na celu uświadomienie
inicjatywa
potencjalnym klientom na co należy zwrócić uwagę dokonując zakupów przez
typu:
Internet. Wszystkie złożone prace były bardzo ciekawe. Komisja postanowiła
spotkanie
wyróżnić wszystkie oraz dodatkowo została zorganizowana wystawa
wszystkich dzieł uczestników.
2019-12-16
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości nt „Gwarancja i
inicjatywa
rękojmia/ ochrona danych osobowych”.
dla:
Zajęcia przygotowane dla słuchaczy kierunku higienistka stomatologiczna w
uczniów
ramach przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości na których słuchacze
poznawali zasady korzystania z prawa do rękojmi/gwarancji oraz przepisy einicjatywa
prawa do prywatności ochrony danych osobowych.
typu: lekcja
2019-12-14
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
inicjatywa
masażysta I nt. " Gwarancja i rękojmia a ochrona danych osobowych".
dla:
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
uczniów
masażysta I nt. " Gwarancja i rękojmia a ochrona danych osobowych" Na
zajęciach słuchacze zgłębiali materiał oraz wiedzę praktyczną z obszaru praw
inicjatywa
konsumenckich oraz prawa do prywatności i ochrony danych osobowych.
typu: lekcja
Lekcja otwarta.
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w naszej szkole w
ostatnią sobotę listopada zorganizowaliśmy dla słuchaczek zajęcia na temat
2019-12-05
poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych
inicjatywa
osobowych . Temat zajęć brzmiał „Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa
dla:
koleżanka Prywatność”. Atmosfera podczas zajęć była bardzo inspirująca,
uczniów
słuchaczki pracując najpierw w małych grupach analizowały otrzymane od
nauczyciela materiały dotyczące prywatności a następnie prezentując
inicjatywa
wypracowane wyniki dzieliły się refleksjami z własnego doświadczenia oraz z
typu: lekcja
obserwacji życia publicznego na temat poszanowania prywatności swojej i
otwarta
innych osób oraz niebezpieczeństw wynikających z nieposzanowania. Na
koniec zajęć uczestniczki stosując metodę burzy mózgów wypracowały słowa
klucze.
2019-12-05
inicjatywa
Zajęcia praktyczne dla kierunku technik masażysta I.
dla:
Zajęcia praktyczne dla kierunku technik masażysta I rok na temat" Organizacja i
uczniów
stosowanie masażu", gdzie nauczyciel łączył treści z powiązaniem przepisów o
ochronie danych osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-30 Lekcja otwarta pt. „Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka
inicjatywa Prywatność”.
dla:
W dniu 30 listopada w związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Praw
uczniów
Dziecka przeprowadzimy dla słuchaczy naszej szkoły lekcję otwarta pt
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„Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność” według
inicjatywa scenariusza lekcji Pani Iwony Niedzielskiej – Taźbier.
typu: lekcja
otwarta
Zajęcia edukacyjne Twoje dane Twoja sprawa Technik elektroradiolog II
2019-11-25 rok.
inicjatywa W dniu 25 listopada zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne pt. „ Twoje
dla:
dane Twoja sprawa" na których zostały przedstawione zagadnienia dotyczące
uczniów
prawa do prywatności oraz zasad przetwarzania danych osobowych. Nacisk
został położony na klauzulę informacyjna jaka administratorzy zobowiązani są
inicjatywa przedstawiać każdej osobie której dane są przetwarzane. Zostały również
typu: lekcja omówione jakie środki organizacyjne i fizyczne powinien zadbać ADO, aby
dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny.
Ogłoszenie konkursu dla uczniów i słuchaczy szkoły pt. „Moje dane - Moja
2019-11-25 sprawa /bezpieczne e -zakupy”.
inicjatywa Ogłoszenie konkursu dla uczniów i słuchaczy pt: "Moje dane - Moja sprawa
dla:
/bezpieczne e -zakupy". Celem konkursu jest przygotowanie przez każdą klasę i
uczniów
zespół nauczycieli: - prezentacji multimedialnej /collage oraz ulotki na temat
ochrony danych osobowych oraz zastosowania środków bezpieczeństwa
inicjatywa podczas dokonywania zakupów w sieci. Szczególnie robiąc zakupy na odległość
typu:
jesteśmy narażeni na oszustwa w Internecie. Termin złożenia prac 12.01.2020r.
konkurs
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 28 stycznia 2020 roku podczas
obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2019-11-22
inicjatywa
dla:
rodziców, Artykuł w gazecie internetowej.
nauczycieli, Umieszczenie w gazecie internetowej Metropolia artykułu na temat
uczniów,
przystąpienia do Programu TDTS przez naszą szkołę oraz informacja o
dyrektorów organizatorze Programu TDTS wraz z umieszczeniem logo. Zamieszczenie
Programu działań.
inicjatywa
typu:
gazetka
Zajęcia edukacyjne Twoje dane Twoja sprawa KKZ Asystent osoby
niepełnosprawnej.
2019-11-21 W dniu 21 listopada zostały przeprowadzone warsztaty dla słuchaczy
inicjatywa Kwalifikacyjnego Kursu zawodowego kierunek Asystent osoby
dla:
niepełnosprawnej. Temat zajęć "Twoje dane twoja sprawa" Na warsztatach
uczniów
zostały omówione tematy : jak rozumiesz "prywatność", co oznacza prawo do
prywatności, zasady na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych,
inicjatywa pojęcia takie jak: dane osobowe, przetwarzanie danych, pseudonimizacja,
typu: lekcja anonimizacja, administrator danych, podmiot przetwarzający, organ nadzorczy,
Ewaluacja zajęć: rozwiązanie krzyżówki Ankiety ewaluacyjna wypisana przez
słuchaczy.
2019-11-19 Umieszczenie artykułu nt. Programu TDTS na stronie Urzędu Miasta
inicjatywa Sosnowiec.
dla:
Zamieszczenie artykułu na stronie internetowej Urzędu Miasta Sosnowiec na
rodziców, temat przystąpienia do Programu TDTS przez szkołę, informacja o
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nauczycieli, organizatorze Programu oraz opis celów i zamierzeń jakie w ramach Programu
uczniów,
szkoła będzie realizować. Zaproszenie i zachęcenie do aktywnego udziału
dyrektorów środowiska lokalnego. Artykuł dostępny na stronie Urzędu Miasta Sosnowiec
pod adresem:
inicjatywa http://www.sosnowiec.pl/aktualnosci/id,16336,twoje_dane__twoja_sprawa.html
typu:
gazetka
2019-11-19
inicjatywa
Zajęcia praktyczne dla kier. technik masażysta.
dla:
Zajęcia praktyczne dla kierunku technik masażysta II rok na temat" Organizacja
uczniów
i stosowanie masażu", gdzie nauczyciel łączył treści tematyki zawodowej z
powiązaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-18
inicjatywa
dla:
uczniów,
Informacja o Programie.
dyrektorów,
Publikacje na stronie Facebook szkoły bieżących wydarzeń związanych z
nauczycieli
Programem przez cały okres realizacji Programu. Umieszczenie Planu działań.
inicjatywa
typu:
gazetka
2019-11-16
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-15
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-15
inicjatywa
dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

Zajęcia edukacyjne pt." Twoje dane - Twoja sprawa" dla kierunku
Technik sterylizacji medycznej.
W dniu 16 listopada zostały przeprowadzone warsztaty dla słuchaczek kierunku
Technik sterylizacji medycznej. Na warsztatach zostały omówione tematy : jak
rozumiesz "prywatność", co oznacza prawo do prywatności, zasady na jakich
odbywa się przetwarzanie danych osobowych, pojęcia takie jak: dane osobowe,
przetwarzanie danych, pseudonimizacja, anonimizacja, administrator danych,
podmiot przetwarzający, organ nadzorczy, Ewaluacja zajęć: rozwiązanie
krzyżówki Ankiety ewaluacyjna wypisana przez słuchaczy.
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
sterylizacji medycznej nt. „Gwarancja, rękojmia i prawo ochrony danych
osobowych”.
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
sterylizacji medycznej nt " Gwarancja, rękojmia i prawo ochrony danych
osobowych". Na zajęciach słuchacze zgłębili wiedzę z obszaru praw
konsumenckich ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania prawa w
zakresie ochrony danych osobowych.
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
usług kosmetycznych II rok nt. „Gwarancja, rękojmia i prawo ochrony
danych osobowych”.
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik usług
kosmetycznych II rok nt." Gwarancja, rękojmia i prawo ochrony danych
osobowych". Słuchaczki na zajęciach zgłębiały wiedzę na temat praw
konsumenckich w połączeni z przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony
danych osobowych.
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2019-11-14
Szkolenie nauczycieli na Radzie Pedagogicznej z zakresu TDTS.
inicjatywa
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji na temat Programu.
dla:
Zapoznanie z otrzymanymi na szkoleniu dla koordynatorów materiałami.
nauczycieli
Przekazanie nauczycielom propozycji scenariuszy zajęć do przeprowadzenia o
tematyce z zakresu ochrony danych osobowych i innych materiałów.
inicjatywa
Zaproszenie do współpracy w ramach Programu "Twoje dane -Twoja sprawa"
typu:
nauczycieli i powołanie zespołu wspierającego realizację Programu "TDTS".
konferencja
2019-11-14
inicjatywa
dla:
nauczycieli, Tablice informacyjne o Programie TDTS.
uczniów,
Przygotowanie tablic informacyjnych w szkole w Sosnowcu i Zawierciu na
dyrektorów których będą zamieszczane aktualne informacje odnośnie działań Programu
"Twoje dane -Twoja sprawa".
inicjatywa
typu:
gazetka
2019-11-09 Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku higienistka
inicjatywa stomatologiczna I nt." Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej
dla:
straży”.
uczniów
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku higienistka
stomatologiczna I nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej straży.".
inicjatywa Słuchacze nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z poznaniem praw
typu: lekcja konsumenckich z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
2019-11-08
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
inicjatywa
masażysta I nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej straży.
dla:
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
uczniów
masażysta I nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej straży" .Na
zajęciach słuchacze zgłębiali materiał oraz wiedzę praktyczną z obszaru praw
inicjatywa
konsumenckich oraz prawa o ochronie danych osobowych.
typu: lekcja
2019-11-08 Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik
inicjatywa usług kosmetycznych II nt. " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej
dla:
straży".
uczniów
Zajęcia z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości dla kierunku technik usług
kosmetycznych II nt " Prawa konsumenta i instytucje stojące na jej straży" .Na
inicjatywa zajęciach słuchacze zgłębiali materiał oraz wiedzę praktyczną z obszaru praw
typu: lekcja konsumenckich oraz praw o ochronie danych osobowych.
2019-10-15
inicjatywa Przedstawienie Programu TDTS nauczycielom na Radzie Pedagogicznej.
dla:
Umieszczenie na stronie internetowej szkoły www.rckumed@rcku.nazwa.pl
uczniów,
informacji o przystąpieniu placówki do Ogólnopolskiego Programu
nauczycieli, Edukacyjnego "Twoje Dane- Twoja Sprawa". Zamieszczone zostało logo
dyrektorów Programu oraz logo organizatora Programu- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Na stronie umieszczony został Poradnik RODO "Ochrona danych
inicjatywa osobowych w szkołach i placówkach oświatowych".
typu: inne
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Księstwa Siewierskiego w
Siewierzu
Siewierz, Województwo: śląskie
2020-05-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

Materiał szkoleniowy.
W ramach realizacji zadań programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
udostępniłam dyrekcji i nauczycielom prezentację z webinarium "Edukacja
zdalna - praca zdalna a ochrona danych osobowych. Poradnik dla
inicjatywa typu: nauczycieli."
szkolenie
2020-02-27
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Lekcja plastyki.
Lekcja plastyki, na której uczniowie klasy szóstej wykonali plakaty na
inicjatywa typu: temat ochrony danych osobowych.
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-24
Prezentacja prac uczniów.
inicjatywa dla:
Z prac graficznych wykonanych przez uczniów utworzyłam prezentację
uczniów
multimedialną. Prezentacja została wyświetlona uczniom z różnych klas.
Podczas projekcji, uczniowie interpretowali scenki przedstawione na
inicjatywa typu:
kolejnych slajdach. Omawialiśmy też plakaty wykonane przez uczniów w
inne
formie elektronicznej.
2020-01-31
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Lekcja plastyki.
Lekcja plastyki, na której uczniowie klasy czwartej wykonali plakaty na
inicjatywa typu: temat ochrony danych osobowych.
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje informatyki w klasach czwartych.
2020-01-31
Lekcje informatyki w klasach czwartych na temat: "28 stycznia - Dzień
inicjatywa dla: Ochrony Danych Osobowych". Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się,
uczniów
jak bardzo ważna jest ochrona naszych danych osobowych. Uczniowie
opowiadali sytuacje z jakimi zetknęli się ich bliscy lub o jakich gdzieś
inicjatywa typu: usłyszeli. Zadawali pytania, by jeszcze lepiej zrozumieć poruszany temat.
lekcja
Uczniowie otrzymali zadanie domowe - narysować w programie Paint
scenkę przedstawiającą jak chronimy nasze dane lub jak nasze dane zostają
skradzione albo plakat dotyczący tematu lekcji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-31
Lekcja informatyki w klasach piątych.
inicjatywa dla: Lekcje informatyki w klasach piątych na temat: "28 stycznia - Dzień
uczniów
Ochrony Danych Osobowych". Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się,
jak bardzo ważna jest ochrona naszych danych osobowych. Uczniowie
inicjatywa typu: opowiadali sytuacje z jakimi zetknęli się ich bliscy lub o jakich gdzieś
lekcja
usłyszeli. Zadawali pytania, by jeszcze lepiej zrozumieć poruszany temat.
Uczniowie otrzymali zadanie domowe - narysować w programie Paint
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scenkę przedstawiającą jak chronimy nasze dane lub jak nasze dane zostają
skradzione albo plakat dotyczący tematu lekcji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Praca graficzna wykonana w programie Paint nt. ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych.
uczniów
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie klas czwartych i
piątych wykonali prace graficzne w programie Paint. Prace przedstawiały
inicjatywa typu:
scenki jak chronimy swoje dane lub jak nasze dane zostają wykradzione.
lekcja
Część uczniów wykonała plakaty.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki w klasie piątej.
2020-01-28
Lekcja informatyki w klasie piątej na temat: "28 stycznia - Dzień Ochrony
inicjatywa dla: Danych Osobowych". Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się, jak bardzo
uczniów
ważna jest ochrona naszych danych osobowych. Uczniowie opowiadali
sytuacje z jakimi zetknęli się ich bliscy lub o jakich gdzieś usłyszeli.
inicjatywa typu: Zadawali pytania, by jeszcze lepiej zrozumieć poruszany temat. Uczniowie
lekcja
otrzymali zadanie domowe - narysować w programie Paint scenkę
przedstawiającą jak chronimy nasze dane lub jak nasze dane zostają
skradzione albo plakat dotyczący tematu lekcji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki w klasach szóstych.
2020-01-28
Lekcje informatyki w klasach szóstych na temat: "28 stycznia - Dzień
inicjatywa dla: Ochrony Danych Osobowych". Podczas lekcji uczniowie dowiedzieli się,
uczniów
jak bardzo ważna jest ochrona naszych danych osobowych. Uczniowie
opowiadali sytuacje z jakimi zetknęli się ich bliscy lub o jakich gdzieś
inicjatywa typu: usłyszeli. Zadawali pytania, by jeszcze lepiej zrozumieć poruszany temat.
lekcja
Uczniowie otrzymali zadanie domowe - narysować w programie Paint
scenkę przedstawiającą jak chronimy nasze dane lub jak nasze dane zostają
skradzione albo plakat dotyczący tematu lekcji.
2019-11-19
inicjatywa dla:
Szkolenie dla nauczycieli i dyrektorów.
dyrektorów,
W dniu 19.11.2019 r. podczas konferencji przeprowadziłam szkolenie dla
nauczycieli
nauczycieli i dyrektorów. Treść szkolenia obejmowała informacje z
zakresu ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-10-21
inicjatywa dla: Prezentacja pt. "Ochrona wizerunku w sieci".
uczniów
Na lekcjach w dniach: 16.10.2019 r. i 21.10.2019 r., po omówieniu
zagadnień związanych z tematem "Ochrona wizerunku w sieci", uczniowie
inicjatywa typu: klas ósmych wykonali prezentację dotyczącą powyższej tematyki.
lekcja
2019-10-16
inicjatywa dla: Prezentacja pt. "Ochrona wizerunku w sieci".
uczniów
Na lekcjach w dniach: 16.10.2019 r. i 21.10.2019 r., po omówieniu
zagadnień związanych z tematem "Ochrona wizerunku w sieci", uczniowie
inicjatywa typu: klas ósmych wykonali prezentację dotyczącą powyższej tematyki.
lekcja
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w
Świerklanach
Świerklany, Województwo: śląskie
2020-04-02
inicjatywa
W czasie zdalnej edukacji nie tylko się uczymy ale dane chronimy.
dla: uczniów
W klasie 3 przeprowadzono lekcję on-line dotyczącą bezpieczeństwa w
internecie i ochrony danych osobowych w trakcie nauki zdalnej.
inicjatywa
typu: lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Porozmawiajmy o ochronie danych z wychowawcą.
2020-01-29 Wychowawcy klas od IV - VIII w oparciu o scenariusze i filmy udostępnione
inicjatywa
w materiałach szkoleniowych miedzy 29 stycznia a 6 lutym przygotowali dla
dla: uczniów swoich wychowanków zajęcia z wychowawcą o tematyce To ja decyduję kto
mnie zna. Część wychowawców pracowała w oparciu o Program
inicjatywa
profilaktyczny IMPACT (Interdyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji
typu: lekcja i Cyberprzemocy Technologicznej) Nauczyciele języka angielskiego
przeprowadzili lekcje w klasach V w oparciu o scenariusz "The Personal
Data", oraz VI i VII, oparciu o scenariusze "The Internet Safety Rules".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Moje dane bezpieczne w sieci.
Po zapoznaniu uczniów z problematyką ochrony danych osobowych ze
2020-01-28
szczególnym uwzględnieniem danych udostępnianych w internecie.
inicjatywa
Uczniowie klas VI wykonali filmy na platformie Biteable.com pt. "Moje dane
dla: uczniów
bezpieczne w sieci". Każdy film miał być krótkim poradnikiem na temat tego,
jak należy się zachowywać, aby zadbać o bezpieczeństwo swoich danych w
inicjatywa
Internecie. Uczniowie zwracali szczególną uwagę na problem publikowania
typu: inne
zdjęć na portalach społecznościowych, zapisywania haseł w przeglądarkach,
rejestrowania się na różnych portalach. Wszystkie filmy zostały omówione na
lekcji informatyki.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Porozmawiajmy o ochronie danych w edukacji wczesnoszkolnej.
inicjatywa
Wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zrealizowali lekcje w ramach
dla: uczniów
scenariusza "Chronisz siebie chronisz dane -edukacja wczesnoszkolna.pdf"
lub "Moje dane moja sprawa eEdukacja wczesnoszkolna.pdf" urozmaicone
inicjatywa
zabawami rebusami, krzyżówkami dla uczniów. Łącznie przeprowadzono 9
typu: lekcja
lekcji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Wiem jak dbać o moje dane.
inicjatywa
Nauczyciele informatyki przygotowali gazetkę ścienną na korytarzu z
dla: uczniów
najważniejszymi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych
zwłaszcza ochrony danych w świecie wirtualnym. Gazetka była dostępna
inicjatywa
przez 3 tygodnie dla uczniów, nauczycieli jak i rodziców odbierających
typu: gazetka
uczniów ze szkoły.
2020-01-27 Szkolenie dla nauczycieli.
inicjatywa
Szkolenie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych miało na celu
dla:
przypomnieć nauczycielom jak chronić dane osobowe uczniów oraz
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nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

współpracowników. Jak prawidłowo zabezpieczać dane osobowe uczniów.
Jak organizować konkursy i przeglądy z poszanowaniem danych osobowych
wszystkich uczestników. W szkoleniu wzięło udział 41 nauczycieli.

Szkoła Podstawowa nr 12 w Częstochowie
Częstochowa, Województwo: śląskie
2020-04-27
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu: konkurs

2020-01-28
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

2019-11-14
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

2019-11-07
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: gazetka

Udział w konkursie.
Do konkursu dla placówek i szkół na opracowanie scenariusza lekcji na temat
ochrony danych osobowych, został zgłoszony scenariusz zajęć
wychowawczych prowadzonych przez pedagoga szkolnego lub wychowawcę
w klasach I-III, pt. ,,Ja i moje dane - jedyne i niepowtarzalne".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje w każdej klasie na temat ochrony danych osobowych.
28 stycznia 2020 r. w naszej szkole, w każdej klasie odbywały się lekcje na
temat ochrony danych osobowych. W klasach młodszych wykorzystane
zostały bajki i opowiadania, krzyżówki i rebusy, w klasach starszych
uczniowie rozmawiali o ochronie danych w aspekcie poszanowania własnych
praw i praw innych ludzi. W klasach ósmych lekcje na temat ochrony danych
osobowych odbyły się w języku angielskim. Także w świetlicy szkolnej na
zajęciach opiekuńczo-wychowawczych ten temat był kontynuowany.
Uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z listem otwartym Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Lekcja w klasie drugiej.
Lekcja zaczęła się od zabawy. Nauczyciel zachęcił uczniów, aby Ci, którzy
czują się jedyni, wyjątkowi i niepowtarzalni zajęli miejsca na dywanie. O
naszej wyjątkowości świadczą między innymi nasze dane, które są
niepowtarzalne i odnoszą się tylko do naszej osoby - podsumował zabawę
nauczyciel. Uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób w szkole chronione są
ich dane zapisane między innymi w dzienniku i dlaczego ochrona naszych
danych osobowych służy naszemu bezpieczeństwu. Rozwiązali krzyżówkę i
śpiewająco zakończyli lekcję - rapując listę danych osobowych.
W związku z realizacją projektu Twoje dane - Twoja sprawa, na
korytarzy, na tablicy informacyjnej pojawiły się najważniejsze
informacje dotyczące ochrony danych.
Gazetka wisi w miejscu, które uczniowie najczęściej mijają. Mogą zapamiętać
nie tylko logo programu, ale przede wszystkim najważniejsze informacje
dotyczące danych osobowych i ich znaczenia w kontekście prawa do ochrony
prywatności. Uczniowie dowiedzą się między innymi, że: Każda osoba ma
prawo do ochrony swoich danych osobowych – to jedno z naszych
podstawowych praw. Dane osobowe to wszelkie informacje, które ciebie
dotyczą, a co za tym idzie, umożliwiają rozpoznanie cię. A zatem imię,
nazwisko, data urodzenia... Najważniejsze z nich to numer PESEL, który
pozwala cię zidentyfikować.
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Na spotkanie z rodzicami uczniów został skierowany do nich list od
pedagoga szkolnego na temat założeń, celów i realizacji w szkole
programu „Twoje dane Twoja sprawa”.
2019-10-17 Częstochowa, październik 2019 r. W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła
inicjatywa
zgłosiła swój udział w ogólnopolskim programie ,,Twoje dane – twoja
dla: rodziców sprawa” organizowanym przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Program
realizowany jest w Polsce od roku 2009 pod honorowym patronatem
inicjatywa
Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu
typu: inne
kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Program ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania
praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych
osobowych.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pszowie
Pszów, Województwo: śląskie
2020-03-02
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs dla uczniów.
Zorganizowano konkurs plastyczny. Zadanie polegało na wymyśleniu hasła
związanego z RODO, oraz przedstawienie Rodosława (ludzik wykonany z
inicjatywa typu: kartonów podczas zajęć świetlicowych) dowolną techniką. Konkurs trwał
konkurs
od 06.01-27.02. Zwycięzcy zostali wyłonieni 02.03.2020.
2020-02-10
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli
Szkolenie.
Szkolenie dla nauczycieli.
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
uczniów
Na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych zrealizowałam zajęcia na
podstawie scenariusza- "Twoje dane. Reedukacja". Dodatkowo
inicjatywa typu:
zrealizowano zajęcia na świetlicy z bajkami o Rodusiu oraz wykonano
zajęcia
Radosława z kartonów, do którego uczniowie wrzucali prace konkursowe.
dodatkowe
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Happening.
uczniów
Podczas przerw uczniowie klas 6 zorganizowali happening, na którym
zachęcali innych uczniów do ochrony swoich danych, poprzez plakaty i
inicjatywa typu: sztandary z hasłami RODO, wykonanymi podczas zajęć na świetlicy oraz
happening
na zajęciach z psychologiem szkolnym.
2020-01-27
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Gazetka szkolna.
Wykonanie materiałów na gazetkę szkolną pedagoga z informacjami
inicjatywa typu: dotyczącymi tematu RODO.
gazetka
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Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w
Częstochowie
Częstochowa, Województwo: śląskie
2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka, inne, lekcja,
spotkanie, zajęcia
dodatkowe
2019-11-19
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli, uczniów
inicjatywa typu: dla
mieszkańców,
konferencja, spotkanie

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!
Z okazji tego święta uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
zajęciach związanych z bezpieczeństwem w internecie. Na wstępie
odbyła się pogadanka dotycząca tej tematyki. Uczniowie oglądali
filmy i sploty reklamowe. Tworzyli i rozwiązywali tematyczne
krzyżówki i rebus. Powstała gazetka ścienna.

Konferencja "Chroń swoja prywatność III".
Podczas konferencji wysłuchaliśmy wystąpienia pani z fundacji
EduKABE z Łodzi oraz pana z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego
Częstochowa, Województwo: śląskie
2020-05-19
Ochrona prywatności na portalach społecznościowych.
inicjatywa dla:
Zapoznanie poprzez stronę internetową nauczycieli oraz rodziców z euczniów
broszurami wydanymi przez UODO (Wideokonferencja - porady, Porada –
Portale Społecznościowe). Zapoznanie uczniów z powyższymi broszurami
inicjatywa
przez nauczycieli w ramach lekcji informatyki.
typu: lekcja
2020-04-08
inicjatywa dla: Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania.
rodziców
Zapoznanie poprzez stronę internetową szkoły, kontakt mailowy z rodzicami
z e-broszurami wydanymi przez UODO, dotyczącymi bezpieczeństwa
inicjatywa
danych osobowych podczas zdalnego nauczania.
typu: szkolenie
2020-04-08
inicjatywa dla: Bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania.
nauczycieli
Zapoznanie poprzez stronę internetową szkoły, kontakt mailowy z
nauczycielami z e-broszurami wydanymi przez UODO, dotyczącymi
inicjatywa
bezpieczeństwa danych osobowych podczas zdalnego nauczania.
typu: szkolenie
2020-03-30
Bezpieczna praca z komputerem i w internecie podczas zdalnego
inicjatywa dla: nauczania.
uczniów
Omówienie z uczniami podczas zdalnych zajęć z wychowawcą informacji
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nt. Zasad bezpiecznej pracy z komputerem i w internecie, szczególnie
inicjatywa
istotnych w okresie zdalnej nauki (na podstawie: Kształcenie na odległość –
typu: zajęcia poradnik MEN). Dodatkowo przekazanie przez wychowawców klas tej
dodatkowe
informacji, poprzez kontakt mailowy, wszystkim uczniom i ich rodzicom.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na najciekawszy lapbook.
Rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów klas V – VIII na najciekawszy
lapbook nt. „Jak reagować na cyberprzemoc?” Lapbooki opracowane przez
2020-03-09
uczniów dotyczyły problematyki nierozerwalnie związanej z relacjami
inicjatywa dla:
między ludźmi i ich umiejętnością korzystania z urządzeń
uczniów
teleinformatycznych. Teczki tematyczne zawierały odpowiedzi na pytania:
czym jest cyberprzemoc, jakie są jej przyczyny i skutki, jakie są zasady
inicjatywa
bezpiecznego korzystania z internetu, jakie są prawa i obowiązki
typu: konkurs
internautów, gdzie szukać pomocy, jakie są zasady reagowania w sytuacji
cyberprzemocy, jakie są skutki „nadmiaru” komputera. Lapbooki
zachwyciły atrakcyjnością przekazu: quizami, krzyżówkami, puzzlami,
uzupełniankami, historyjkami… oraz estetyką wykonania.
2020-03-09
inicjatywa dla: Bądź odpowiedzialny.
uczniów
Szkolenie dla klas: V c, VI a, VI b, VI c , VII a, VIII a przeprowadzone
przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie nt.
inicjatywa
Odpowiedzialności prawnej nieletnich w związku z cyberprzemocą.
typu: szkolenie
2020-02-17
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Konkurs wiedzy.
uczniów
Internetowy konkurs wiedzy „Twoje dane – Twoja sprawa” dla uczniów klas
IV –VIII przeprowadzony na lekcjach informatyki z wykorzystaniem
inicjatywa
aplikacji kahoot.
typu: konkurs
Wartości i zasady w Sieci.
Warsztaty w klasach I –VIII nt. „Wartości i zasady w sieci: Rozsądek,
Odwaga, Siła (Asertywność), Uważność, Życzliwość”; prowadzenie:
2020-02-10
wychowawcy klas. Zajęcia warsztatowe prowadzili wychowawcy klas.
inicjatywa dla:
Przedstawili oni zasady zachowania w Sieci, opracowane przez specjalistów
uczniów
zajmujących się bezpieczeństwem w internecie (w ramach projektu „Asy
Internetu”). Każda klasa losowała hasło, do którego układała krzyżówkę
inicjatywa
tematycznie związaną ze światem wirtualnym. Krzyżówki prezentowane
typu: warsztat
były na szkolnych korytarzach. Zachwyciły estetyką i pomysłowością
wykonania, zasobem wykorzystanych pojęć. Zdjęcia prac można obejrzeć na
stronie szkoły http://www.sp7.czest.pl/ Aktualności z dn. 9.03.2020 r.
2020-01-30
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Wartości i zasady w Sieci.
nauczycieli
Szkolenie dla wychowawców: przygotowanie do prowadzenia zajęć
warsztatowych z uczniami nt. „Wartości i zasady w sieci: Rozsądek,
inicjatywa
Odwaga, Siła (Asertywność), Uważność, Życzliwość”; prowadzący:
typu: szkolenie pedagog szkolny.
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Jak nie stracić kontroli...
uczniów
Szkolenie dla uczniów klas IV a, V c, VII a, następnie V a i V b, a potem VI
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a, VI b, VI c nt. „Jak nie stracić kontroli nad swoimi danymi osobowymi i
prawem do prywatności?”.

inicjatywa
typu: szkolenie
2019-11-19
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Chroń swoją prywatność.
uczniów
Szkolenie dla przedstawicieli uczniów SP 7 nt. „Chroń swoją prywatność”
konferencja z udziałem przedstawicieli Fundacji EduKABE oraz Fundacji
inicjatywa
Dajemy Dzieciom Siłę; organizator: Fundacja Niech się… dzieje.
typu: szkolenie
2019-11-13
Dzieci w Sieci.
inicjatywa dla:
Szkolenie dla rodziców klas IV – V nt. „Dzieci w Sieci – nowe uzależnienia,
rodziców
jak chronić swoją prywatność.”, organizator: SP 7, prelegent: były asystent
prezydenta miasta Częstochowy ds. koordynowania wykorzystywanych
inicjatywa
przez magistrat nowych technologii.
typu: szkolenie
2019-09-02
inicjatywa dla:
nauczycieli
Ochrona danych ABC.
Szkolenie dla nauczycieli nt. „Ochrona danych osobowych w szkołach”.
inicjatywa
typu: szkolenie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 36
im. Czesława Miłosza w Rybniku
Rybnik, Województwo: śląskie
2020-01-27
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2020-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gra
2020-01-27
inicjatywa dla:

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Uczniowie przygotowali gazetki ścienne na temat ochrony danych
osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Konkurs "Chroń dane osobowe" odbył się dla uczniów klasy 7.
Uczniowie przy pomocy kart odgadywali odpowiedzi lub szukali ich w
sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych – gra.
Uczniowie obejrzeli film "ORANGE - Na bezpieczną stronę sieci", a
potem grali w grę "Bezpiecznie Tu i Tam".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych – plakaty.
146

nauczycieli,
rodziców,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2019-10-17
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie

2019-10-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

Akcja "Plakatuję - Informuję". Uczniowie wykonali cykl plakatów o
ochronie danych osobowych i zawiesili je w antyramach na korytarzu
szkolnym celem informowania o bezpiecznych danych osobowych.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - porozmawiajmy o prywatności.
Dnia 20 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole audycja na temat
praw dziecka w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.
Prelekcja - bezpieczeństwo uczniów klas pierwszych.
Dnia 24 września 2019 roku policjanci sierż. szt. oraz mł. asp. z
Komisariatu Policji w Rybniku- Boguszowicach przeprowadzili prelekcję
dotyczącą bezpieczeństwa dla klas pierwszych. Opowiedzieli i pokazali
jak należy się zachowywać, gdy w pobliżu pojawi się groźny pies.
Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na zachowanie w drodze do i
z szkoły. Rozmawianie z nieznajomymi. Dzieci miały okazję zobaczyć
radiowóz oraz usłyszeć sygnał dźwiękowy. Wskazówki przekazane przez
policjantów były ważną lekcją dla pierwszaków.
Szkolne wybory do Parlamentu RP - Wybory to Twoja sprawa!
Głosowanie odbyło się 7 października 2019 r. Uczniowie mogli głosować
przez cztery godziny od 8.00 do 12.00 Zaskoczyła nas frekwencja i
bardzo duże zainteresowanie uczniów. Wielu osobom podobał się nasz
pomysł zorganizowania wyborów. Wszystko sprawnie działało,
uczniowie podpisywali się na liście, następnie dostawali kartę do
głosowania i po wypełnieniu jej wrzucali do urny. Następnie policzyliśmy
wszystkie głosy, wypełniliśmy protokół wyników szkolnych wyborów i
wywiesiliśmy na szkolnej tablicy informacyjnej.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wojkowicach
Kościelnych
Wojkowice Kościelne, Województwo: śląskie
2020-05-26
inicjatywa dla:
nauczycieli

Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
Przesłanie materiałów ze szkolenia "Praca zdalna a ochrona danych
osobowych". Szkolenie dla nauczycieli.

inicjatywa typu:
szkolenie
2020-04-17
inicjatywa dla: Pilnuj swego skarbu drogiego – prezentacja.
uczniów
Zajęcia z wychowawcą. Pilnuj swego skarbu drogiego - prezentacja.
Uczniowie dowiedzą się dlaczego w cyfrowym świecie należy chronić
inicjatywa typu: swoją prywatność.
lekcja
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2020-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat,
spotkanie, lekcja

2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-08
inicjatywa dla:
uczniów

Nie ujawniajmy swoich danych - zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w
internecie.
Zajęcia z wychowawcą. Nie ujawniajmy swoich danych - zapewnijmy
sobie bezpieczeństwo w internecie. Celem zajęć jest uświadomienie
uczniom zagadnień czyhających w wirtualnym świecie, ochrona danych
osobowych, promocja bezpieczeństwa, efektywnego i kulturalnego
korzystania z Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.
28 stycznia 2020 r. obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Uczniowie oraz nauczycieli w ramach udziału w projekcie
#TwojeDaneTwojaSprawa pierwszy raz świętowali ten ważny dla nas
dzień. W trakcie dwóch lekcji uczniowie przedszkola, klas I-II oraz klas
IV-VII zapoznawali się z tematyką ochrony danych osobowych.
Przeprowadzono warsztaty, ćwiczenia, pogadanki i wykłady związane z tą
tematyką. Dzień ten na stałe wpisze się w kalendarium szkolne.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Edukacja wczesnoszkolna. Dzień ochrony danych osobowych. Jak
bezpiecznie korzystać z komputera i internetu. 28. stycznia obchodzimy
Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym dniu w klasie 2a zostaną
przeprowadzone zajęcia teoretyczne w postaci wykładu na temat
bezpieczeństwa w sieci i nie tylko. Zagrożenia wynikające z
nieumiejętnego, nieprzemyślanego korzystania z komputera i internetu
oraz zajęcia praktyczne przy komputerze.
Prywatność współcześnie.
Lekcja języka polskiego. Prywatność współcześnie. Mocne i słabe strony
internetu.

inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-13
inicjatywa dla:
Nie ujawniamy swoich danych - zapewniamy sobie bezpieczeństwo.
uczniów
Lekcja o ochronie danych osobowych, prezentacja filmów, ankieta.
Geografia.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-13
inicjatywa dla:
Moje dane, moja sprawa.
uczniów
Godzina wychowawcza. Moje dane, moja sprawa. Co nazywamy danymi
osobowymi i jak je chronić.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-13
Pozwólcie, że przedstawię: „Nasza nowa koleżanka Prywatność”.
inicjatywa dla: Zajęcia z wychowawcą. Pozwólcie, że przedstawię: „Nasza nowa
uczniów
koleżanka Prywatność”. Zapoznanie uczniów z pojęciem prywatności z
uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.
inicjatywa typu: Uczniowie dowiedzą się na czym polega prywatność oraz poszanowanie
lekcja
prywatności swojej i innych osób.
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2019-12-09
inicjatywa dla:
uczniów

Konkursowe ABC.
Uczniowie na podstawie hasła Dane Osobowe układają wyrazy minimum
trzyliterowe. Uczniowie pracują w grupach, czas pracy 5 minut. Godzina
inicjatywa typu: wychowawcza.
lekcja
2019-12-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
Gazetka przy wejściu do szkoły.
rodziców,
Gazetka ścienna przy wejściu do szkoły informująca o projekcie
uczniów
#TwojeDaneTwojaSprawa oraz prostych zasadach ochrony danych
osobowych.
inicjatywa typu:
gazetka
Personal Data.
2019-12-02
Język angielski. Personal Data. Zapoznanie uczniów z zagrożeniami
inicjatywa dla:
związanymi z używaniem internetu, w szczególności z podawaniem
uczniów
danych osobowych, uczniowie będą stosować zasady bezpiecznego
korzystania z internetu, doskonalenie umiejętności czytania ze
inicjatywa typu:
zrozumieniem, utrwalenie czasownika should, poznanie słownictwa
lekcja
związanego z technologią informatyczną.
2019-12-02
inicjatywa dla: Mój pierwszy telefon.
uczniów
Zajęcia komputerowe. Film pt. „Mój pierwszy telefon”. Film ukazuje
dzieciom w jaki sposób bezpiecznie korzystać z telefonu komórkowego.
inicjatywa typu: Klasa I-III.
lekcja
2019-11-29
Co to są dane osobowe i jak o nie dbać?
inicjatywa dla:
Informatyka. Co to są dane osobowe i jak o nie dbać? Zajęcia opisują
uczniów
czym są dane osobowe, wskazują jak o nie dbać i ukazują zagrożenia jakie
pojawiają się we współczesnym świecie. Lekcja dotyczy klasy 4 szkoły
inicjatywa typu:
podstawowej.
lekcja
2019-11-29
Co to jest kradzież tożsamości?
inicjatywa dla:
Informatyka. Co to jest kradzież tożsamości? Jak dbać o swoje dane
uczniów
osobowe? Zajęcia opisują czym jest kradzież tożsamości, wskazują jak
dbać o dane osobowe i ukazują zagrożenia jakie pojawiają się we
inicjatywa typu:
współczesnym świecie. Lekcja dotyczy klasy 6 szkoły podstawowej.
lekcja
2019-11-27
Co to jest kradzież tożsamości?
inicjatywa dla:
Informatyka. Co to jest kradzież tożsamości? Odpowiedzialność za swoje
uczniów
dane osobowe. Zajęcia opisują czym jest kradzież tożsamości, wskazują
jak dbać o dane osobowe i ukazują zagrożenia jakie pojawiają się we
inicjatywa typu:
współczesnym świecie. Lekcja dotyczy klasy 6 szkoły podstawowej.
lekcja
2019-11-27
Dane osobowe. The personal data.
inicjatywa dla:
Język angielski Dane osobowe. The personal data. Zapoznanie uczniów
uczniów
czym są dane osobowe, rozróżnianie danych wrażliwych od danych
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inicjatywa typu: zwykłych, uświadomienie uczniom że nie należy je wszystkim
lekcja
udostępniać, doskonalenie komunikowania się w języku angielskim.
2019-11-25
inicjatywa dla:
Twoje dane - Twoja sprawa.
uczniów
Na lekcji godziny wychowawczej uczniowie pracują w grupach i
wykonują projekt. Klasa 5.
inicjatywa typu:
lekcja
Komunikacja interpersonalna.
2019-11-22
Współcześnie zjawisko komunikacji międzyludzkiej podlega zasadniczej
inicjatywa dla: przemianie. Przemiana ta jest spowodowana powszechnym dostępem do
uczniów
międzynarodowej sieci elektronicznej. Porozumiewanie się w przestrzeni
wirtualnej wymaga jednak maksymalnego uproszczenia przekazu. W
inicjatywa typu: związku z tym komunikat w postaci zapisu elektronicznego coraz bardziej
lekcja
przypomina szyfr, obraz lub kod. Uczniowie poznają zasady dobrej
komunikacji, negocjacji i asertywności. EDB
2019-11-21
Jak jesteśmy profilowani w sieci? Jak się wydostać z bańki filtrującej?
inicjatywa dla:
Lekcja wychowawcza - klasa 7. Uczniowie zapoznają się z tematem
uczniów
profilowania w sieci. Przedstawione zostanie pojęcie bańki filtrującej.
Zastanowią się nad konsekwencjami profilowania w sieci oraz nad tym,
inicjatywa typu:
jakie działania ograniczające profilowanie są w stanie podjąć.
lekcja
2019-11-20
inicjatywa dla: Twoje dane, twoja sprawa.
uczniów
Uświadomienie uczniów o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą
podawanie danych innym w sieci, czy zbyt łatwy dostęp do nich oraz
inicjatywa typu: jakich danych nie powinni udostępniać. Język angielski, klasy I-III
lekcja
2019-11-19
inicjatywa dla:
uczniów
Moje dane - moja sprawa.
Koło recytatorskie - Ochrona danych osobowych.
inicjatywa typu:
zajęcia
dodatkowe
2019-11-19
inicjatywa dla:
Co wie o Tobie Twój telefon?
uczniów
Godzina wychowawcza. Co wie o Tobie Twój telefon? Ochrona danych
osobowych.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-18
inicjatywa dla: Chronisz siebie chronisz dane.
uczniów
Edukacja wczesnoszkolna: Chronisz siebie chronisz dane, połączona z
projekcją filmu. Tematyka zajęć zainteresowała uczniów. Wynieśli z niej
inicjatywa typu: dużo wiadomości.
lekcja
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2019-11-15
inicjatywa dla:
uczniów

Informacje - cena internetowych usług.
Ochrona danych osobowych. Klasa 4-8. Język polski.

inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-15
To ja decyduję o tym, kto mnie zna.
inicjatywa dla:
Zajęcia z wychowawcą. To ja decyduję o tym, kto mnie zna. Na zajęciach
uczniów
uczniowie dowiadują się jakich danych nie należy podawać obcym
osobom. Metody pracy na lekcji to: burza mózgów, dyskusja kierowana,
inicjatywa typu:
praca w grupach.
lekcja
2019-11-14
inicjatywa dla:
#TwojedaneTwojasprawa - gra planszowa.
uczniów
Klasa 5. Uczniowie w ramach projektu tworzyli grę planszową
zachęcającą do ochrony danych osobowych
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-07
inicjatywa dla:
#TwojedaneTwojasprawa.
uczniów
#TwojedaneTwojasprawa - jak chronić swoje dane osobowe. Uczniowie
klas 4-8.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-30
inicjatywa dla:
uczniów
Ochrona swoich danych w internecie.
Koło literackie. Ochrona swoich danych w internecie. Prelekcja o
inicjatywa typu: udostępnianiu swoich danych w internecie.
zajęcia
dodatkowe
2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
#TwojedaneTwojasprawa - jak chronić swoje dane osobowe.
Klasa 7 informatyka. Zajęcia na temat ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
#TwojedaneTwojasprawa - jak chronić swoje dane osobowe.
Klasa 6 - informatyka. Zajęcia na temat ochrony danych osobowych.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-23
inicjatywa dla:
uczniów
#TwojedaneTwojasprawa.
#TwojedaneTwojasprawa - jak chronić swoje dane osobowe. Klasa 4-8.
inicjatywa typu:
lekcja
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2019-10-14
inicjatywa dla:
nauczycieli

Szkolenie dla RP.
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu Ochrony Danych Osobowych w
jednostce oświatowej. Przekazanie materiałów ze szkolenia w Warszawie
w ramach projektu #TwojeDaneTwojaSprawa. Przekazanie wytycznych na
inicjatywa typu: cały rok pracy w związku z udziałem w projekcie. Udział w szkoleniu:
szkolenie
nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni.
2019-10-12
inicjatywa dla:
Bezpieczna komunikacja w sieci.
uczniów
Godzina wychowawcza. Bezpieczna komunikacja w sieci. Zalety i wady
Internetu.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-10
Ochrona danych osobowych - wymóg czy konieczność? (RODO)
inicjatywa dla:
Godzina wychowawcza. Ochrona danych osobowych - wymóg czy
uczniów
konieczność? (RODO) "skuteczna ochrona danych osobowych, czym się
zajmuje Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) co to są dane
inicjatywa typu:
osobowe co to są dane wrażliwe, i potrafią je wymienić".
lekcja

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
Dąbrowa Górnicza, Województwo: śląskie
2020-02-27
inicjatywa dla: uczniów,
rodziców, nauczycieli
inicjatywa typu: lekcja,
lekcja otwarta
2020-02-25
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2020-02-25
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: szkolenie
2020-02-24
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2020-02-19
inicjatywa dla: uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu: lekcja
2020-02-18
inicjatywa dla: uczniów

Bezpieczeństwo w sieci - chronimy swoje dane.
Lekcja otwarta w klasie 2a. Tematem przewodnim było
bezpieczeństwo w internecie.

Kiedy chronimy swoje dane?
Lekcja w klasie 3a. Uczniowie poznali wiadomości dotyczące
danych osobowych.
Bezpieczeństwo w sieci i w realu.
Szkolenie przeprowadzone w klasie 4a.

Chronisz siebie, chronisz dane.
Lekcja w klasie 3b, która dotyczyła danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Bezpieczeństwo w sieci. Dzień bezpiecznego Internetu.
Lekcja w klasie 1a - informacje o bezpieczeństwie w sieci;
obchody Dnia Bezpiecznego Internetu.
"Twoje dane - twoja sprawa".
Lekcja dla uczniów klasy 1b - co to są dane osobowe, jak
możemy je chronić.
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inicjatywa typu: lekcja
2020-02-17
inicjatywa dla: nauczycieli,
uczniów, rodziców
inicjatywa typu: lekcja,
lekcja otwarta
2020-02-10
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla: rodziców,
uczniów, nauczycieli
inicjatywa typu: inne
2020-01-07
inicjatywa dla: uczniów
inicjatywa typu: konkurs

Bezpieczeństwo w sieci - chronimy swoje dane.
Lekcja otwarta w klasie 2b. Głównym tematem było
bezpieczeństwo w sieci internetowej.

„Twoje dane - Twoja sprawa”.
Lekcja w klasie 5a dotycząca danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Uroczysty apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Prezentacja plakatów wykonanych przez uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Konkurs na plakat związany z ochroną danych osobowych.
Konkurs na plakat związany z ochroną danych osobowych.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
Rudziczka, Województwo: śląskie
Konkurs biblioteczny TDTS.
2020-05-11
Konkurs biblioteczny: Klasy V – VIII Dokończ myśl : Podstępnie
inicjatywa dla:
wyłudzono Twoje dane co masz teraz zrobić i jak się chronić przed
uczniów, rodziców
takimi sytuacjami. Napisz krótkie opowiadanie na ten temat. Klasy I –
IV – opracowanie mini poradnika, broszury informacyjnej, składanej
inicjatywa typu:
książeczki z informacjami jakie są zagrożenia dotyczące danych
konkurs
osobowych i w jaki sposób można chronić swoje dane.
2020-03-03
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
Plakaty na korytarzu.
dyrektorów,
Plakaty wykonywane w Dniu Bezpiecznego Internetu ozdobiły
nauczycieli
korytarze naszej szkoły i przedszkola.
inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Lekcja języka polskiego lekcją o ochronie każdego Polaka.
Lekcja języka polskiego w klasach 6 - opowiadania i wiersze o
tematyce: Chroń swoje dane.
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2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2020-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

Dzień Bezpiecznego Internetu.
Spotkanie dla uczniów oraz przedszkolaków dotyczące Dnia
Bezpiecznego Internetu pod hasłem ”Działajmy razem!” .

Quizy, plakaty.
W ramach lekcji informatyki w tygodniu 10-14.02.2020 wszyscy
uczniowie oraz przedszkolaki rozwiązywali testy i Quizy dotyczące
ochrony swoich danych osobowych w sieci. Tworzyli plakaty dotyczące
bezpiecznego korzystania z internetu.

Konkurs Samorządu Uczniowskiego.
Bezpieczeństwo w sieci - praca plastyczna pod hasłem: Jestem
bezpieczny w sieci.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Happening.
2020-01-28
Na korytarzach naszej szkoły odbył się happening "Twoje Dane inicjatywa dla:
Twoja Sprawa". Nasze uczennice ubrane w maski chodziły po
uczniów
korytarzach na przerwach w rękach trzymając plakaty z hasłami
dotyczącymi ochrony danych osobowych. Happening miał na celu raz
inicjatywa typu:
jeszcze uzmysłowić wszystkim uczniom, z jak wielką rozwagą należy
happening
postępować, udostępniając swoje dane osobowe, zwłaszcza w
przestrzeni publicznej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-28
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
inicjatywa dla:
Obchody Europejskiego Dnia ODO 28 stycznia - Dzień Ochrony
nauczycieli,
Danych Osobowych. Wszystkie lekcje prowadzone w tym dniu
dyrektorów,
zawierały elementy informacji o ochronie danych osobowych i
uczniów, rodziców
nawiązywały do obchodzonego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Każda klasa IV – VI przygotowała krótką scenkę np. "Nie publikuj
inicjatywa typu:
zdjęć swoich i cudzych, bo...", "Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej
spotkanie
stronie...", "Nie udostępniaj swoich danych, bo...
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-01-27
Lekcje.
inicjatywa dla:
Tydzień ODO. Ciąg lekcji wychowawczych, na których
uczniów
wykorzystywano informacje o danych osobowych, by podnieść
kompetencje uczniów, uwrażliwić na temat ochrony swoich danych,
inicjatywa typu:
sposobu ich przetwarzania i przechowywania. "Ty wybierasz ile wiedzą
lekcja
inni".
2019-12-09
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka.
dyrektorów,
Przygotowanie gazetki w gablocie szkolnej na temat ochrony danych
rodziców, uczniów, osobowych. Informacje dotyczące ochrony danych oraz przepisów i
nauczycieli
urzędów odpowiedzialnych za regulacje dotyczące ochrony danych
osobowych.
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inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-04
inicjatywa dla:
Artykuł w prasie i na stronie www.
dyrektorów,
Umieszczenie notatki prasowej w lokalnej Nowiny Suszeckiej Gminy
rodziców, uczniów,
oraz na stronie ZSP Rudziczka o przystąpieniu szkoły do Programu
nauczycieli
"Twoje dane - Twoja sprawa" oraz ukazanie społeczności lokalnej, jak
ważna jest ochrona danych osobowych oraz uszanowanie prywatności.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-29
inicjatywa dla:
Szkolenie dla nauczycieli.
nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli dotyczące programu TDTS, przydział zadań
w programie, harmonogram.
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-10-17
inicjatywa dla:
Warsztaty dla rodziców "Bezpieczne zachowania w sieci".
rodziców
Warsztaty dla rodziców w policjantem w zakresie kształtowania
bezpiecznych zachowań w sieci.
inicjatywa typu:
warsztat

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Zawierciu
Zawiercie, Województwo: śląskie
2020-03-04
inicjatywa dla: Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Lekcja RODO po angielsku.
Dyskusja na temat danych wrażliwych, danych osobowych w języku
inicjatywa
angielskim.
typu: lekcja
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów
Planowane jest przeprowadzenie lekcji związanych z ochroną danych
osobowych z wykorzystaniem scenariuszy umieszczonych na platformie
inicjatywa
Pydio na zajęciach języka polskiego, angielskiego, matematyki i godzinach
typu: lekcja
wychowawczych.
2019-12-05
inicjatywa dla:
uczniów
Lekcja.
Lekcja dla uczniów klasy 2 - czy moje dane są bezpieczne w sieci ?
inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-14
inicjatywa dla: Szkolenie dot. RODO.
nauczycieli
Szkolenie grona pedagogicznego dot. RODO.
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inicjatywa
typu: szkolenie

Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. W. Korfantego
Chorzów, Województwo: śląskie
2020-05-13
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

Rajdowanie - jak bezpiecznie pracować online.
Lekcja poświęcona cyberbezpieczeństwu w związku ze zjawiskiem
"rajdowania" na lekcjach online.

inicjatywa typu:
lekcja
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie "Chronię swoje dane świadomie".
2020-02-11
Szkolenie dla uczniów klas I dotyczące danych osobowych i ich ochrony
inicjatywa dla:
prowadzone przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie
uczniów
dowiedzieli się o regulacjach prawnych, a także analizowali klauzule
występujące np. na stronach internetowych z których korzystają.
inicjatywa typu:
Spotkanie zostało poprzedzone odczytaniem listu Prezesa Urzędu Ochrony
szkolenie
Danych Osobowych oraz mini testem na platformie Kahoot.
https://zst1.edu.pl/dzien-ochrony-danych-osobowych/
2020-01-28
inicjatywa dla: Debata oksfordzka "Czy w erze globalizacji warto chronić swoje
uczniów
dane?"
Uczniowie w ramach debaty oksfordzkiej zastanawiali się, czy w erze
inicjatywa typu: globalizacji warto chronić swoje dane osobowe.
inne
2019-12-16
inicjatywa dla:
Lekcje wychowawcze: Moje dane - moja sprawa.
uczniów
Wszystkie klasy odbyły lekcje poświęcone ochronie danych osobowych w
oparciu o materiały udostępnione w projekcie.
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-07
inicjatywa dla:
Ankieta: co wiem o danych osobowych.
uczniów
Przeprowadzenie ankiety dla uczniów siedmiu pierwszych klas technikum
nt. znajomości przez nich teorii danych osobowych.
inicjatywa typu:
inne
2019-10-22
inicjatywa dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Szkolenie Rady Pedagogicznej: RODO w szkole - jak uczyć o ochronie
danych osobowych.
inicjatywa typu:
szkolenie
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2019-10-10
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

Szkolna gazetka informująca o programie.
W naszej szkole pojawiła się gazetka informująca o programie "Twoje
dane - Twoja sprawa" - organizatorach, celach oraz terminarzu działań.

inicjatywa typu:
gazetka

Zespół Szkół w Porębie
Poręba, Województwo: śląskie
2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-11-18
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców
inicjatywa typu:
gazetka

2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczny internet.
11.02.20 odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej
Policji w Zawierciu. Funkcjonariusze opowiedzieli młodzieży jak
bezpiecznie korzystać z sieci, z jakimi zagrożeniami można się spotkać,
jak się wtedy zachować, gdzie szukać pomocy, jak chronić swoje dane w
sieci.
Gazetka szkolna.
W listopadzie 2019r. została przygotowana szkolna gazetka dotycząca
udziału szkoły w programie Twoje dane - Twoja sprawa oraz wskazówek,
jak bezpiecznie korzystać z aplikacji mobilnych (powstała w oparciu o
materiały udostępnione przez UODO).
Lekcja dotycząca bezpieczeństwa w internecie.
W październiku, w ramach lekcji informatyki w klasach pierwszych
liceum i technikum przeprowadzone zostały lekcje dotyczące
bezpieczeństwa i ochrony danych w sieci komputerach i sieciach
komputerowych. Poruszone zostały kwestie dotyczące ochrony danych
przed nieupoważnionym dostępem, metody uwierzytelniania kont
użytkowników, zasady bezpiecznego stosowania haseł, konsekwencji
swoich poczynań w sieci (np. nieświadomego przekazania osobom
postronnych swoich danych wrażliwych), oraz metody ochrony przed
utratą danych.

Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkim
Jędrzejów, Województwo: świętokrzyskie
2020-01-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Lekcja,, interaktywna".
uczniów
W klasach 1,2 i 3 przeprowadzona została lekcja na temat ochrony danych
osobowych z projekcją filmów, zadaniami interaktywnymi, zadaniem
inicjatywa
plastycznym. Miała ona na celu pogłębienie świadomości dzieci dotyczącej
typu: lekcja
korzyści i zagrożeń płynących z posługiwania się danymi osobowymi.
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2020-01-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: konkurs

2020-01-15
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: gazetka

2019-10-30
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja
otwarta, lekcja

2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

2019-10-24
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Maska- konkurs.
Ochrona wizerunku, jako ważny element w ochronie danych osobowych
posłużył, aby z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i organizacji balu
karnawałowego zorganizować konkurs na ,, Maskę". Udział w konkursie
wzięło ok. 80% uczniów. Wystawa masek konkursowych była
zorganizowana kilka dni przed finałem konkursu. Na balu karnawałowym
dzieci w korowodzie tanecznym zaprezentowały się w swoich maskach,
nauczyciel przypomniał zagadnienia ochrony wizerunku i komisja ogłosiła
rozstrzygnięcie konkursu. Dzieci otrzymały nagrody rzeczowe i nagrody
pocieszenia.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka.
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu
przygotowana i wyeksponowana została gazetka ścienna. Pojawiły się na
niej niezbędne informacje o bezpieczeństwie w sieci, na które dzieci
powinny zwrócić szczególną uwagę, oraz ważne zagadnienia dotyczące
ochrony danych osobowych.
Lekcja.
W 4 klasie przeprowadziłam zajęcia typu Escape Room , w której
zagadnienia związane były z tematyką ochrony danych osobowych.
Uczniowie z zaangażowaniem i ciekawością przechodzili przez kolejne
zadania, które mieli do wykonania. Korzystali również z urządzeń
multimedialnych, niezbędnych do realizacji poszczególnych ćwiczeń.
Współpraca w grupach i uzyskanie zamierzonego efektu- klucza do wyjścia
z sali sprawiła dzieciom dużą radość a przy okazji wyposażyła uczniów w
nowe informacje, jak powinni zadbać o swoje dane osobowe i zwróciła
uwagę na niebezpieczeństwa płynące z braku ich ochrony.
Escape Room.
W 7 klasie przeprowadziłam zajęcia typu Escape Room , w której
zagadnienia związane były z tematyką ochrony danych osobowych.
Uczniowie z zaangażowaniem i ciekawością przechodzili przez kolejne
zadania, które mieli do wykonania. Korzystali również z urządzeń
multimedialnych, niezbędnych do realizacji poszczególnych ćwiczeń.
Współpraca w grupach i uzyskanie zamierzonego efektu- klucza do wyjścia
z sali sprawiła dzieciom dużą radość a przy okazji wyposażyła uczniów w
nowe informacje, jak powinni zadbać o swoje dane osobowe i zwróciła
uwagę na niebezpieczeństwa płynące z braku ich ochrony.
Escape Room.
W 6 klasie przeprowadziłam zajęcia typu Escape Room , w której
zagadnienia związane były z tematyką ochrony danych osobowych.
Uczniowie z zaangażowaniem i ciekawością przechodzili przez kolejne
zadania, które mieli do wykonania. Korzystali również z urządzeń
multimedialnych, niezbędnych do realizacji poszczególnych ćwiczeń.
Współpraca w grupach i uzyskanie zamierzonego efektu- klucza do wyjścia
z sali sprawiła dzieciom dużą radość a przy okazji wyposażyła uczniów w
nowe informacje, jak powinni zadbać o swoje dane osobowe i zwróciła
uwagę na niebezpieczeństwa płynące z braku ich ochrony.
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Escape Room.
W 5 klasie przeprowadziłam zajęcia typu Escape Room , w której
2019-10-23
zagadnienia związane były z tematyką ochrony danych osobowych.
inicjatywa dla: Uczniowie z zaangażowaniem i ciekawością przechodzili przez kolejne
uczniów
zadania, które mieli do wykonania. Korzystali również z urządzeń
multimedialnych, niezbędnych do realizacji poszczególnych ćwiczeń.
inicjatywa
Współpraca w grupach i uzyskanie zamierzonego efektu- klucza do wyjścia
typu: lekcja
z sali sprawiła dzieciom dużą radość a przy okazji wyposażyła uczniów w
nowe informacje, jak powinni zadbać o swoje dane osobowe i zwróciła
uwagę na niebezpieczeństwa płynące z braku ich ochrony.

Szkoła Podstawowa w Wolicy
Wolica, Województwo: świętokrzyskie
2020-02-19
inicjatywa dla:
Tworzenie spotu filmowego.
uczniów
Uczniowie na lekcjach informatyki i zajęciach koła fotograficznego tworzyli
spot filmowy promujący tematykę ochrony danych osobowych.
inicjatywa
typu: inne
2020-01-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: Dzień Ochrony Danych Osobowych.
uczniów
Dzień Ochrony Danych osobowych – pogadanka nt. „Hejt w sieci i mowa
nienawiści”, cyberprzemoc . Uczniowie prezentowali kolegom z innych klas
inicjatywa
swoje plakaty, prezentacje dotyczące ochrony danych osobowych, hejtu i
typu: lekcja
zagrożeń w sieci.
2020-01-20
Tworzenie prezentacji na lekcjach informatyki.
inicjatywa dla:
Uczniowie na lekcjach informatyki tworzyli prezentacje: -Rozumiem i
uczniów
wybieram. Jak korzystać z zasobów Internetu, aby sobie nie zaszkodzić? –
ochrona danych osobowych -STOP hejtowi, STOP negatywnym
inicjatywa
zachowaniom -ochrona danych osobowych.
typu: lekcja
2020-01-15
inicjatywa dla: Wirtualne udawanie. Kim jesteśmy w internecie?
uczniów
Na podstawie fragmentu tekstu literackiego Barbary Kosmowskiej,
Grzegorza Kasdepke „Wielki wybuch, czyli K kontra K” uczniowie
inicjatywa
poszerzyli swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa w internecie, zwracając
typu: lekcja
uwagę na to, że nie każdy podaje się za tego kim jest.
otwarta
2020-01-13
inicjatywa dla: Bezpieczeństwo w internecie, kontakty z nieznajomymi. Twoje dane,
uczniów
twoja sprawa.
Nauczyciele wychowawcy omówili z uczniami główne zasady dotyczące
inicjatywa
bezpieczeństwa w sieci, wykorzystując bazę dostępnych materiałów.
typu: lekcja
2019-12-09
Zapoznanie z celami realizacji Programu TDTS.
inicjatywa dla: W trakcie godzin wychowawczych , uczniowie zostali zapoznani z
uczniów
informacjami dotyczącymi realizacji Programu TDTS.
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inicjatywa
typu: lekcja
2019-11-27
Zapoznanie z celami realizacji Programu TDTS.
inicjatywa dla:
Koordynator w czasie rady pedagogicznej zapoznał nauczycieli z
nauczycieli
informacjami dotyczącymi realizacji Programu "Twoje dane- Twoja sprawa".
Omówiono treść materiałów edukacyjnych oraz bazę dostępnych
inicjatywa
scenariuszy. Nauczyciele zapoznali się z poradnikiem dla szkół " Ochrona
typu:
danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych".
spotkanie

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej
Elbląg, Województwo: warmińsko-mazurskie
2020-05-28
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie

Dzień Dziecka.
Dzień Dziecka - spotkanie online, podczas którego prezentowano
wizerunek Janusza Korczaka oraz przypomniano prawa dziecka.

"Myślę, więc jestem".
2020-04-05
Lekcja online dla uczniów klas 4. i 5. pt. "Myślę, więc jestem".
inicjatywa dla: uczniów
Podczas zajęć poruszano kwestię bezpieczeństwa w Internecie i
dokonano próby przeciwstawienia się stereotypowi "Nie ma Cię na
inicjatywa typu: lekcja
Instagramie, to tak, jakby Cię nie było w ogóle".
Konkurs plastyczno-multimedialny "Bezpieczni podczas
2020-03-20
kwarantanny. Wiem, jak korzystać z internetu".
inicjatywa dla: uczniów
Konkurs plastyczno-multimedialny związany z tematyką
kwarantanny. Akcja #zostańwdomu została rozbudowana o
inicjatywa typu:
działania na rzecz ochrony prywatności i danych osobowych przez
konkurs
uczniów i nauczycieli.
Lekcja otwarta „Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa
2020-03-10
koleżanka Prywatność”.
inicjatywa dla:
Lekcja otwarta dla rodziców uczniów klasy 6 a oraz nauczycieli.
uczniów, rodziców,
Lekcja przebiegła zgodnie z jej tokiem opisanym w scenariuszu pt.
nauczycieli
„Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność”.
Rodzice i nauczyciele brali czynny udział w lekcji (byli
inicjatywa typu: lekcja
uczestnikami grup). Ewaluacja potwierdziła zrealizowanie celów
otwarta
lekcji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-02-10
Osobowych
inicjatywa dla: uczniów
Dni Bezpiecznego Internetu
Dni Bezpiecznego Internetu to szereg różnych inicjatyw (apel,
inicjatywa typu:
przedstawienie, tworzenie gier planszowych na godzinach
gazetka, konkurs, apel,
wychowawczych, tworzenie gazetek w szkole). Odbywa się w
happening, gra,
naszej szkole w ramach kontynuacji obchodów Dnia Ochrony
przedstawienie
Danych Osobowych.
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
2020-02-05
Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
rodziców, nauczycieli,
Dzień Ochrony Danych Osobowych został przesunięty ze względu
uczniów
na termin ferii zimowych w naszych województwie. W tym roku
odbył się apel wraz ze skeczem kabaretowym przygotowanym przez
inicjatywa typu:
uczniów dla nauczycieli i rodziców. Po lekcjach odbył się
konkurs, happening,
happening ulicami miasta, podczas którego rozdawano ulotki
apel, przedstawienie
zaprojektowane przez uczniów klas 7 i 8 naszej szkoły.
2019-12-10
Konkurs plastyczno-techniczny "Zwierzęta również mają swoje
inicjatywa dla: uczniów
prawa".
W grudniu odbyła się II edycja konkursu plastyczno-technicznego
inicjatywa typu:
pt. "Zwierzęta również mają swoje prawa".
konkurs
Szkolny Dzień Praw Dziecka.
2019-11-20
Tradycją naszej szkoły jest coroczny apel z okazji Dnia Praw
inicjatywa dla: uczniów
Dziecka. Podczas apelu prezentowana jest krótka biografia Janusza
Kroczaka oraz prawa dziecka. Wspólnie zaśpiewaliśmy hymn
inicjatywa typu: apel
"Piosenka o Prawach Dziecka".
2019-11-06
Apel inaugurujący X edycję Programu.
inicjatywa dla: uczniów Apel dla uczniów inaugurujący jubileuszową X edycję Programu
organizowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych
inicjatywa typu: apel
Osobowych.
2019-10-16
inicjatywa dla:
nauczycieli
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna inaugurująca X edycję Programu
inicjatywa typu:
szkolenie

II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w
Kaliszu
Kalisz, Województwo: wielkopolskie
2020-05-13
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

Informacja/Poradnik.
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Edukacja w czasie
pandemii", który oprócz radzenia sobie z procesami dydaktycznymi
dotyczył również zabezpieczania danych osobowych.

inicjatywa typu: inne
2020-05-11
inicjatywa dla:
Informacja/Poradnik.
dyrektorów,
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Jak bezpiecznie prowadzić
nauczycieli
lekcje online?", który oprócz radzenia sobie z procesami
dydaktycznymi dotyczył również zabezpieczania danych osobowych.
inicjatywa typu: inne
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2020-05-04
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

Informacja z cyklu "Warto wiedzieć...".
Informacja z cyklu pt. "Warto wiedzieć..." prowadzonego przez
UODO w ramach doskonalenia wiedzy dyrekcji i nauczycieli.

inicjatywa typu: inne
2020-04-20
inicjatywa dla:
Informacja z cyklu "Warto wiedzieć...".
nauczycieli,
Informacja z cyklu pt. "Warto wiedzieć..." prowadzonego przez
dyrektorów
UODO w ramach doskonalenia wiedzy dyrekcji i nauczycieli.
inicjatywa typu: inne
2020-03-31
inicjatywa dla:
Rekomendacje IOD.
nauczycieli,
Przekazano rekomendacje IOD w zakresie pracy zdalnej dla Dyrektora
dyrektorów
oraz nauczycieli.
inicjatywa typu: inne
2020-03-30
Regulamin pracy zdalnej.
inicjatywa dla:
Wprowadzono Regulamin pracy zdalnej dla pracowników dla
nauczycieli
uporządkowania działań w związku z pandemią w kontekście
przetwarzania danych.
inicjatywa typu: inne
2020-01-23
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów, rodziców, Gazetka.
nauczycieli
Przygotowano gazetkę szkolną z informacją dotyczącą danych
osobowych, cyberataków, hejtu w sieci i sposobów zapobiegania tym
inicjatywa typu:
niepożądanym zjawiskom.
gazetka
2019-10-30
inicjatywa dla:
Informacja o TDTS.
uczniów, rodziców,
Przekazano poprzez stronę www szkoły informacje o programie
nauczycieli
TDTS.
inicjatywa typu: inne
2019-10-09
inicjatywa dla:
Poradnik.
uczniów, rodziców Umieszczenie na stronie www szkoły informacji oraz Poradnika dla
szkół dotyczącego przetwarzanych danych przez szkołę.
inicjatywa typu: inne

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Poznań, Województwo: wielkopolskie
2020-02-20
inicjatywa dla:
dyrektorów

Archiwizacja i brakowanie dokumentacji w świetle przepisów RODO.
Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z obowiązkami szkół w
zakresie tworzenia, gromadzenia i brakowania dokumentów. W ramach
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inicjatywa typu:
warsztat,
szkolenie

2020-01-28
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
konkurs

2019-12-17
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
warsztat,
szkolenie
2019-11-12
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu:
warsztat,
szkolenie
2019-10-23
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu:
szkolenie,
warsztat
2019-10-21
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:

szkolenia uczestnicy m.in.: - poznali obowiązki placówek wynikające z
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - nauczyli się
weryfikować procedury jakie ich placówka stosuje w zakresie gromadzenia
i brakowania dokumentów; - otrzymali informację skąd czerpać
odpowiednie wzory dokumentów i jak wdrożyć je w swojej placówce; nabyli umiejętności weryfikowania oferty niszczenia dokumentów lub
niszczenia ich we własnym zakresie Przeszklono: 38 dyrektorów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs znajomości przepisów RODO.
Z okazji dnia ochrony danych osobowych w Ośrodku Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu przeprowadzony został wśród pracowników
Ośrodka konkurs ze znajomości przepisów RODO w zakresie
przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji, konkursów i
szkoleń realizowanych w Ośrodku. W konkursie wzięło udział 28
konsultantów-nauczycieli i pracowników biurowo-technicznych Ośrodka.
Ochrona danych osobowych w placówce edukacyjnej.
Celem szkolenia jest zapoznanie dyrektorów i nauczycieli placówek
edukacyjnych z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa autorskiego
i ochrony danych osobowych. W ramach szkolenia omówione zostaną takie
zagadnienia jak: • Dane osobowe przetwarzane z mocy prawa i za zgodą
danej osoby • Zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z
przepisami RODO • Publikacja danych osobowych na stronach
internetowych • Praktyczne przykłady wdrożenia przepisów RODO •
Prawo autorskie w pracy nauczyciela • Wolne zasoby edukacyjne W
trakcie 4 godzinnych zajęć przeszkolono 23 nauczycieli
Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie rady pedagogicznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w
Bytyniu z zakresu ochrony danych osobowych w placówce edukacyjnej. W
ramach szkolenia omówiono m.in. obowiązujące przepisy i praktyczne
rozwiązania przetwarzania danych osobowych w placówce edukacyjnej
zgodnie z zasadami RODO. Zajęcie przeprowadzone były przez eksperta –
audytora z zakresu przepisów RODO w formie seminarium. W szkoleniu
wzięło udział łącznie z dyrekcją szkoły 43 nauczycieli .
Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 18 im. Zofii
Nałkowskiej w Poznaniu z zakresu cyberbezpieczeństwa w sieci placówki
edukacyjnej. W ramach szkolenia omówiono m.in. takie zagadnienia jak:
podstawowe zagrożenia związane z cyberprzestępczością i mechanizmy
działania przestępców w sieci, sposoby rozpoznawania i przeciwdziałania
atakom przestępców internetowych, jak również zasady bezpiecznej
komunikacji oraz wymiany danych w placówce edukacyjnej zgodnie z
zasadami RODO. W szkoleniu wzięło udział łącznie z dyrekcją szkoły 51
nauczycieli .
Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 67 z Oddziałami
Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Jacka Kuronia w Poznaniu z zakresu
cyberbezpieczeństwa w sieci placówki edukacyjnej. W ramach szkolenia
omówiono m.in. takie zagadnienia jak: podstawowe zagrożenia związane z
cyberprzestępczością i mechanizmy działania przestępców w sieci, sposoby
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szkolenie,
warsztat

rozpoznawania i przeciwdziałania atakom przestępców internetowych, jak
również zasady bezpiecznej komunikacji oraz wymiany danych w
placówce edukacyjnej zgodnie z zasadami RODO. W szkoleniu wzięło
udział łącznie z dyrekcją szkoły 46 nauczycieli .

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców
Wielkopolskich w Pawłowicach
Pawłowice, Województwo: wielkopolskie

2020-03-02
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu:
konkurs

2020-01-21
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu:
konkurs

2019-11-25
inicjatywa
dla: uczniów
inicjatywa
typu: lekcja

Szkolny konkurs na broszurę, ulotkę lub komiks poświęcony ochronie
danych osobowych w internecie pt. "Bezpieczeństwo moich danych w
sieci".
Celem konkursu było poszerzanie wiedzy nt. ochrony danych osobowych;
kształtowanie świadomości młodych internautów; możliwość twórczego
odniesienia się uczniów do tematu konkursu. Praca konkursowa miała być
pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice plastycznej papierowej lub
komputerowej w formie broszury, ulotki lub komiksu w formacie A4.
Uczestnikami konkursu były dwu-, trzyosobowe zespoły uczniów klas IV –
VIII lub międzyklasowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat o tematyce poświęconej konieczności ochrony danych
osobowych
Zadaniem każdej klasy było wykonanie jednego plakatu (format A2) i
umieszczenie go na drzwiach własnej sali (od strony korytarza) do dnia 21
stycznia 2020 r. do godz. 10.00. Oceniając plakat, jury wzięło pod uwagę: zgodność z tematyką, tj. poprawność merytoryczną (szeroko rozumianą
ochronę danych osobowych); - estetykę pracy, tj. takie walory artystyczne jak:
kolorystyka, rysunek, kompozycja, liternictwo i właściwy zapis ortograficzny,
- oryginalność i pomysłowość.
Prywatność.
Podczas lekcji wychowawczej uczniowie kl. VII poznali cele programu Twoje
dane - Twoja sprawa. Pracowali w grupach - dyskutowali nt. podanych
informacji. Określali, na czym polega poszanowanie prywatności i
wypracowali zasady do Uczniowskiego Kodeksu Prywatności. W ankiecie
ewaluacyjnej zaznaczyli, że poruszany temat był ważny i nauczyli się potrzeby
dbania o swoją prywatność; najbardziej podobała im się praca w zespole, bo
mogli dyskutować. Wszyscy zrozumieli treści lekcji. Wśród słów - kluczy
powtarzały się prywatność, bezpieczeństwo, ochrona.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biskupicach
Ołobocznych
Biskupice Ołoboczne, Województwo: wielkopolskie
2020-03-19 DBI.
inicjatywa DBI 19 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Bezpiecznego Internetu. Z
dla: uczniów tej okazji we wszystkich klasach odbyły się zajęcia lekcyjne związane z
bezpieczeństwem w sieci oraz ochroną danych osobowych. Klasy I – III
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inicjatywa
typu: inne

rozwiązywały krzyżówki i łamigłówki dotyczące internetu oraz oglądały
filmiki o cyberprzemocy i innych niebezpieczeństwach w sieci. Uczniom klas
starszych przypomniano o zagrożeniach wiążących się z nierozważnym
korzystaniem z internetu oraz przekazano informacje o tym, jak świadomie i
rozważnie prezentować się online. W realizacji zajęć wykorzystano pakiet
materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Polskie Centrum Programu
Safer Internet, NASK – Państwowy Instytut Badawczy oraz Fundację Dajmy
Dzieciom Siłę. Ogłoszono konkurs informatyczny.

2020-02-12
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Gazetka szkolna.
dla: uczniów
W szkole powstała gazetka, która promuje inicjatywę ochrony danych
osobowych - uczniowie przygotowali plakaty oraz hasła informujące o tym,
inicjatywa
czym są dane osobowe, o sposobach ochrony danych osobowych oraz
typu:
bezpiecznym korzystaniu z sieci.
gazetka
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO.
2020-02-12 Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych w SP Biskupice Ołoboczne 28
inicjatywa stycznia przypadał Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji 12 lutego,
dla: uczniów po feriach zimowych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz języka
polskiego, angielskiego i informatyki przeprowadzili we wszystkich klasach
inicjatywa zajęcia związane z ochroną danych. Uczniowie pracowali w grupach,
typu: inne rozwiązywali rebusy i krzyżówki, oglądali filmy edukacyjne o bezpieczeństwie
w internecie. Wykonywali plakaty i rysunki, z których została utworzona
wystawa zaprezentowana na korytarzu szkolnym.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Przygodzicach
Przygodzice, Województwo: wielkopolskie
2020-05-04
inicjatywa dla: Porady dot. bezpieczeństwa w sieci.
uczniów
Uczniowie klas I-VIII w ramach edukacji wczesnoszkolnej lub zajęć z
wychowawcą zostali zapoznani z niebezpieczeństwami jakie może stwarzać
inicjatywa typu: TIK TOK oraz niezabezpieczona kamera internetowa.
lekcja
2020-04-06
Udostępnienie poradnika „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego
inicjatywa dla:
nauczania”.
uczniów,
Zapoznanie rodziców i uczniów z poradnikiem „Dane osobowe bezpieczne
rodziców
podczas zdalnego nauczania” przygotowanym przez Urząd Ochrony
Danych Osobowych poprzez dziennik elektroniczny i stronę internetową
inicjatywa typu:
szkoły.
inne
2020-02-19
inicjatywa dla: Dyskoteka karnawałowa - ktoś się kryje za maską?
uczniów
Tego dnia zorganizowana została dyskoteka karnawałowa, na którą
uczniowie założyli przegotowane wcześniej maski karnawałowe
inicjatywa typu: symbolizujące ochronę prywatności i danych osobowych.
happening
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2020-02-18
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
apel

2020-02-17
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2020-02-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja, konkurs

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Ochrony Danych Osobowych i Dzień Bezpiecznego
Internetu.
Apel nawiązywał do „Dnia Bezpiecznego Internetu” oraz „Dnia Ochrony
Danych Osobowych”. Młodsi uczniowie rozwiązali quiz z pytaniami
dotyczącymi ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie, a
starsi uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z ochroną danych
osobowych oraz kroki jakie należy podejmować by ich dane osobowe były
bezpieczne, zarówno w internecie jak i w codziennym życiu. Następnie
podsumowane zostały konkursy przeprowadzone w ramach programu
TDTS; zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje wychowawcze dot. ochrony danych osobowych.
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia
Bezpiecznego Internetu wychowawcy klas 0-VIII rozmawiali ze swoimi
wychowankami o kwestii ochrony danych osobowych, prezentując
pożądane i niepożądane zachowania w sieci oraz w realnym świecie, a także
przedstawiając ich konsekwencje (dotyczące m.in. rozpowszechniania
danych osobowych, naruszania prywatności, upubliczniania wizerunku bez
zgody).
Konkurs „Szyfrowanie, kodowanie – danych ochranianie”.
Uczniowie klas 7-8 zmierzyli się w teście „Szyfrowanie, kodowanie –
danych ochranianie”. Uczniowie musieli się wykazać umiejętnością
logicznego myślenia, szyfrowania i odkodowania haseł. Konkurs w luźny
sposób poprzez zabawę nawiązywał do tematyki ochrony danych
osobowych, gdzie również musimy tworzyć swego rodzaju zabezpieczenia,
które będą strzec naszą prywatność.
Konkurs Plastyczny "Przygoda Jeżyka".
Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie klas 0-3 wysłuchali bajki pt. „Przygoda
Jeżyka”, która opowiadała o naruszeniu prywatności w sieci oraz jej
konsekwencjach. Historia ta była impulsem do dyskusji na temat ochrony
danych osobowych. Następnie dzieci miały za zadanie zilustrować bajkę na
rysunkach. Spośród wszystkich prac plastycznych trzy najlepsze zostały
nagrodzone.

2020-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
Konkurs Plastyczny "Bezpieczni w sieci".
Uczniowie klas 4-6 uczestniczyli w konkursie na plakat ilustrujący hasło
inicjatywa typu: „Bezpieczni w sieci”. Trzy najlepsze prace zostały nagrodzone.
konkurs,
gazetka
Szkolenie - wprowadzenie do Programu TDTS.
2019-12-09
Szkolenie dla nauczycieli przeprowadzone przez Koordynatora Programu
inicjatywa dla: przybliżyło założenia i cele programu. Członkowie Rady Pedagogicznej
nauczycieli
uzyskali podstawowe informacje dot. ochrony danych osobowych oraz
zapoznani zostali z przepisami prawa w tej kwestii. Nauczyciele poznali
inicjatywa typu: harmonogram działań w ramach programu TDTS rozpisany na cały rok
szkolenie
szkolny 2019/20. Zostały też przekazane materiały do wykorzystania na
lekcjach.
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Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność.
Na przełomie listopada i grudnia uczniowie klas VII i VIII na zajęciach z
2019-12-02
wychowawcami poruszyli kwestie dotyczące prywatności. Podczas tych
inicjatywa dla:
lekcji młodzież zgłębiła znaczenie słowa prywatność oraz miała możliwość
uczniów
przedyskutowania jej różnych aspektów. Dzieci pracowały w grupach
interpretując różne wypowiedzi i definicje związane ze słowem prywatność.
inicjatywa typu:
Ponadto, siódmo- i ósmoklasiści nauczyli się czym jest poszanowanie
lekcja
prywatności własnej i innych oraz jakie niebezpieczeństwa płyną z jej
naruszania.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zofii Urbanowskiej
Konin, Województwo: wielkopolskie
2020-05-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-10
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-04-02
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-04-01
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-03-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie

"RODO w pigułce".
Podczas lekcji wychowawczej zostały przekazane uczniom klas 1-8
informacje dotyczące RODO. Lekcja przebiegła pod hasłem "RODO w
pigułce". Dodatkowo w klasach 4-8 nauczyciele przeprowadzili quiz
dotyczący wiadomości zawartych w treści zajęć.

Szkolenie.
W ramach ochrony danych osobowych przeszkolona została rada
pedagogiczna naszej szkoły oraz rodzice naszych uczniów. Celem
szkolenia było przekazanie najistotniejszych informacji dotyczących
RODO. Szkolenie przeprowadzono w formie zdalnej.

Netykieta - zasady bezpieczeństwa w internecie.
Lekcja informatyki " Netykieta - zasady bezpieczeństwa w internecie."
Zajęcia informatyki na temat Netykiety, czyli zasad korzystania z
internetu, z szczególnym uwzględnieniem portali społecznościowych.
„Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”.
Zdalne szkolenie nauczycieli na temat „Dane osobowe bezpieczne
podczas zdalnego nauczania”. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele mogli
dowiedzieć się, jak bezpiecznie pracować w czasie pandemii, jak chronić
dane osobowe swoich uczniów. W szkoleniu zostały wykorzystane
materiały opracowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, we
współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Materiał szkoleniowy
zawierał najważniejsze informacje na temat bezpiecznego przetwarzania
danych podczas kształcenia na odległość.
Spotkanie z Policją.
W marcu odbyło się spotkanie uczniów klas 6 z przedstawicielami
Policji. Tematem prelekcji były cyberzagrożenia , ochrona danych
osobowych i odpowiedzialność karna uczniów.
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2020-02-21
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-02-21
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-02-19
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
warsztat
2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-23
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
warsztat
2020-01-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-15
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka ścienna.
Przygotowanie gazetki informującej o głównych założeniach programu
Twoje dane- Twoja sprawa i obchodach Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Przekazanie społeczności szkolnej krótkich informacji o
zagrożeniach w Internecie i zapobieganiu tym zagrożeniom za pomocą
prostych przykładów i w formie przystępnej dla wszystkich odbiorców.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na prezentację multimedialną.
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych przeprowadzony
został konkurs w klasach 8 z wykorzystaniem TIK pod hasłem
"Chronimy dane osobowe". Najlepsza praca została wykorzystana
podczas prowadzenia zajęć dotyczących ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu.
21 lutego w naszej zorganizowany był Dzień Bezpiecznego Internetu
razem z Dniem Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli zajęcia na
temat bezpieczeństwa w sieci , ochronie danych osobowych , uczyli się
bezpiecznie zakładać pocztę e-mail.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty dla nauczycieli.
Warsztaty "Twoje dane - Twoja sprawa" przeprowadzone dla nauczycieli
zespołu humanistycznego. Przekazanie celów, założeń programu. Zajęcia
warsztatowe dotyczące danych osobowych, ich ochrony w życiu
prywatnym i w pracy w szkole.
Bezpieczni w sieci.
Zajęcia dla uczniów klas 1 - 3 dotyczące bezpieczeństwa w internecie,
danych osobowych i ich ochrony. Zajęcia przeprowadzali nauczyciele wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej, wykorzystując materiały
przygotowane przez nauczycieli informatyki i materiały z projektu
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Warsztaty dla rodziców.
Warsztaty "Twoje dane - Twoja sprawa", przeprowadzone dla rodziców
klasy 7, w ramach zebrania z rodzicami. Poinformowanie rodziców o
celach i założeniach programu, warsztaty dotyczące danych osobowych i
ich ochrony.
Konkurs plastyczny.
W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny dla uczniów klas 4-8
zatytułowany „Chroń swoje dane osobowe”. Najciekawsze prace zostały
wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły.
"Moje dane - moja sprawa".
Zajęcia "Moje dane - moja sprawa" dla uczniów klasy 5, przeprowadzone
w ramach lekcji informatyki, dotyczące celów projektu "Twoje dane,
twoja sprawa", ochrony danych osobowych.
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe

"Moje dane - moja sprawa".
Lekcja wychowawcza "Moje dane - moja sprawa". W czasie zajęć
uczniowie poznawali szczegółowe cele projektu "Twoje dane - Twoja
sprawa", dyskutowali o ochronie danych osobowych, wykonywali
plakaty o ochronie danych osobowych.
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Zajęcia dotyczące RODO, ochrony danych osobowych i bezpiecznego
korzystania z internetu, przeprowadzone w klasach 8 w ramach lekcji
wiedzy o społeczeństwie.

Lekcje dla uczniów.
Lekcja wychowawcza na temat ochrony danych osobowych "Co to są
dane osobowe?". Lekcja przeprowadzona w klasie 7.

Dane osobowe - lekcja wychowawcza.
Lekcja wychowawcza w klasie piątej na temat danych osobowych, co to
są dane osobowe, które dane, to dane wrażliwe, jak chronić swoje dane.

Poczta E – Mail.
Lekcja informatyki dla uczniów na temat zakładanie poczty mailowej.
Uczniowie dowiedzieli się, jak założyć pocztę e-mail, jak zrobić to
bezpiecznie, które dane podać, które nie są wymagane. Dzięki tym
zajęciom uczniowie mogli bezpiecznie założyć swoje konta mailowe.
"Nie daj się złapać".
"Nie daj się złapać! - bezpieczny internet. Lekcja dla klas 2 szkoły
podstawowej. Poznanie zasad bezpieczeństwa w sieci, bezpieczne
korzystanie z programów edukacyjnych dla dzieci dostępnych w
internecie, jak chronić siebie i swoje dane w internecie.
Interlandia - zasady korzystania z internetu.
Zajęcia pt." Interlandia - zasady korzystania z internetu", w ramach
innowacji pedagogicznej "Młody programista". Uczniowie podczas tych
zajęć dowiedzieli się, jak bezpiecznie poruszać się w sieci, jak korzystać
z internetu nie narażając się na utratę swoich danych.
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2019-10-01
inicjatywa dla: Spotkanie z Policją.
uczniów
W październiku odbyło się spotkanie klas 8 z przedstawicielami KMP w
Koninie. Celem spotkania było poszerzenie kompetencji uczniów w zakresie
inicjatywa
przestrzegania zasad bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i
typu:
cyberprzemocy.
spotkanie

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w
Kaliszu
Kalisz, Województwo: wielkopolskie
2020-05-13
Informacja/Poradnik.
inicjatywa dla:
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Edukacja w czasie
dyrektorów, nauczycieli
pandemii", który oprócz radzenia sobie z procesami dydaktycznymi
dotyczył również zabezpieczania danych osobowych.
inicjatywa typu: inne
2020-05-11
Informacja/Poradnik.
inicjatywa dla:
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Jak bezpiecznie
dyrektorów, nauczycieli prowadzić lekcje online?", który oprócz radzenia sobie z procesami
dydaktycznymi dotyczył również zabezpieczania danych
inicjatywa typu: inne
osobowych.
2020-05-10
inicjatywa dla:
Informacja z cyklu "Warto wiedzieć...".
nauczycieli, dyrektorów Przekazanie dyrekcji oraz nauczycielom informacji w ramach cyklu
prowadzonego przez UODO "Warto wiedzieć...".
inicjatywa typu: inne
2020-04-20
inicjatywa dla:
Informacja z cyklu "Warto wiedzieć...".
dyrektorów, nauczycieli Przekazanie dyrekcji oraz nauczycielom informacji w ramach cyklu
prowadzonego przez UODO "Warto wiedzieć...".
inicjatywa typu: inne
2020-03-31
Rekomendacje IOD.
inicjatywa dla:
Przekazano dla nauczycieli i dyrekcji rekomendacje w zakresie
dyrektorów, nauczycieli
pracy zdalnej skierowane od IOD będącego również koordynatorem
akcji TDTS w szkole.
inicjatywa typu: inne
2020-03-30
Regulamin pracy zdalnej.
inicjatywa dla:
Wprowadzono Regulamin pracy zdalnej dla nauczycieli dla
nauczycieli, dyrektorów
usprawnienia procesów dydaktycznych w okresie pandemii w
szczególności w kontekście ochrony danych podczas pandemii.
inicjatywa typu: inne
2020-02-10
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów Osobowych
Lekcja dla klasy 7.
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inicjatywa typu: lekcja Przygotowanie lekcji dla uczniów klas 7 dotyczącej bezpieczeństwa
otwarta
ich danych w internecie, sposobów zapobiegania przemocy jaką jest
hejt w sieci.
2020-02-03
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
uczniów, dyrektorów,
Osobowych
nauczycieli, rodziców
Gazetka.
Przygotowanie gazetki z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu.
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-07
Informacja o TDTS.
inicjatywa dla:
Umieszczenie na stronie www szkoły informacji o programie
uczniów, dyrektorów,
TDTS, regulaminie ale przede wszystkim umieszczenie poradnika
nauczycieli, rodziców
pt. „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach
oświatowych”.
inicjatywa typu: inne

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich
Pleszew, Województwo: wielkopolskie
2020-05-29
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-29
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów,
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja otwarta
2020-05-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Podsumowanie pracy w ramach programu Twoje Dane - Twoja
Sprawa.
W dniach 25.05. - 29.05.2020 nauczyciele informatyki przeprowadzili
w klasach 4 - 8 lekcje on-line Bezpiecznie zwiedzamy cyfrowy świat.
Podsumowano działania, uczniowie utrwalali wiadomości na temat
danych osobowych, na zakończenie wypełniali ankiety
podsumowujące.

Lekcja otwarta.
Lekcja otwarta on-line z informatyki w klasie 6 - Jak bezpiecznie
zwiedzać cyfrowy świat.

Lekcja Wirtualny świat.
Lekcja on-line Wirtualny świat - jak się w nim odnaleźć, nie
zwariować, nie zostać oszukanym i by się nie uzależnić! Zajęcia
przygotowane przez wychowawcę w klasie 7b, z wykorzystaniem
filmików i prezentacji.
Zasady bezpieczeństwa w pracy zdalnej lekcje z wychowawcą w kl.
1 – 8.
W dniach 18.05 - 22.05. 2020 wszyscy wychowawcy klas I - 8
przeprowadzili lekcje na temat bezpieczeństwa pracy zdalnej.
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2020-05-20
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-05-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-05-05
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-05-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-03-09
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Udział w szkoleniu on-line "Praca zdalna a ochrona danych
osobowych".
Udział koordynatora szkolnego w szkoleniu "Praca zdalna a ochrona
danych osobowych". Przekazanie nauczycielom prezentacji i
materiałów ze szkolenia.

Lekcja z wychowawcą.
"Zagrożenia XXI wieku – internet, anoreksja, bulimia, narkotyki"
Lekcja przeprowadzona przez wychowawcę w klasie 6c

Lekcja z wychowawcą.
Lekcje on-line dla uczniów klas 7 i 8 przez wychowawców pt. Warto
wiedzieć..., z wykorzystaniem porad Niezabezpieczona kamera, Portale
społecznościowe.

Szkolenie on-line na temat Twoje dane - Twoja sprawa, zasady
bezpieczeństwa w pracy zdalnej.
Spotkanie on-line nauczycieli w ramach zebrania zespołu
wychowawczego.
Lekcja z wychowawcą.
Twoje dane - Twoja sprawa, zasady bezpieczeństwa w pracy zdalnej.
Lekcja przeprowadzona on-line przez wychowawcę w klasie 5d. W
czasie lekcji uczniowie obejrzeli przygotowaną prezentację, tworzyli
plakat informacyjny z hasłami zachęcającymi do przestrzegania reguł
bezpiecznej pracy i rozrywki w internecie.
Lekcja z wychowawcą.
Chronisz dane, chronisz siebie-zajęcia przeprowadzone on-line przez
wychowawcę w kl. Id.

Lekcja z wychowawcą: „Mów, jeśli coś jest nie tak –
bezpieczeństwo w sieci”.
"Mów, jeśli coś jest nie tak – bezpieczeństwo w sieci" – lekcja
przeprowadzona w kl. 3c przez wychowawcę.

Lekcja z wychowawcą.
Publiczne występy – chroń swoje dane, lekcja przeprowadzona przez
wychowawcę w kl. 5 b.
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2020-03-06
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-24
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-16
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Akademia Bezpiecznego Puchatka.
Podsumowanie działań w ramach realizacji programu Akademia
Bezpiecznego Puchatka dla uczniów klas I.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetki okolicznościowe: Bezpieczeństwo naszych danych zależy od
nas.
Umieszczenie na tablicach informacyjnych infografik i plakatów
wykonanych przez uczniów na temat bezpieczeństwa w internecie,
przeciwdziałaniu cyberprzemocy i ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu i Ochrony Danych
Osobowych.
W dniach 17.02 - 21.02. 2020 odbył się cykl lekcji o bezpieczeństwie w
internecie, przeciwdziałaniu cyberprzemocy. Uczniowie klas I - III
obejrzeli filmiki i poznawały stronę sieciaki.pl. Uczniowie klas 4 - 8
rozwiązywali quizy, wykonali plakaty i infografiki w Canvie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja z wychowawcą.
Netykieta, czyli kultura w sieci - działamy z Sieciakami - lekcja w
klasie 2a.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja z wychowawcą Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy.
Lekcja z wychowawcą: Jak nie stać się ofiarą cyberprzemocy w kl. 7a.
Lekcja została przygotowana przez uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z policjantami.
Multimedialne zajęcia z policjantami z KPP w Pleszewie dla kl. I - II.
W czasie zajęć uczniowie uczyli się ja być bezpiecznym w domu,
szkole, w internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja z wychowawcą.
Lekcja przeprowadzona przez wychowawcę w kl. 5f na temat: Sieć moje życie. Wykorzystanie filmików tematycznych.
Lekcja z wychowawcą.
Razem bezpiecznie w sieci – netykieta, lekcja przygotowana przez
wychowawcę kl. 5c.
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inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
przedstawienie
2019-11-18
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-11-15
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
przedstawienie
2019-11-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-08
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
szkolenie

Udział uczniów klas 7 i 8 w przedstawieniu profilaktycznym
„Dylemat”.
Przedstawienie "Dylemat” to opowieść o rodzącej się świadomości
wagi własnych zachowań i konieczności wzięcia za nie
odpowiedzialności przez młodego i aroganckiego człowieka. Brak
ponoszenia kary za własne czyny, popycha go do coraz brutalniejszych
działań w życiu, co doprowadza do momentu, który jest kluczowy dla
jego przyszłości.
Spotkanie z policjantami z KPP w Pleszewie.
Spotkanie uczniów klas 5 i 6 wraz z wychowawcami z
przedstawicielami KPP w Pleszewie na temat cyberprzemocy,
zawierania znajomości w internecie, wyłudzania danych osobowych.
Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów klas 4 - 6 "Złodziej
empatii".
Udział uczniów klas 4 - 6 w przedstawieniu profilaktycznym "Złodziej
empatii”. W interaktywnym przedstawieniu zwrócono uwagę na
przemoc emocjonalną, cyberprzemoc i wykluczenie z grupy
rówieśniczej. Przedstawienie miało na celu rozwijanie wśród dzieci i
młodzieży wrażliwości i empatii wobec innych.
Zajęcia z pedagogiem szkolnym.
Zajęcia z pedagogiem szkolnym dotyczące walki z cyberprzemocą i
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z telefonów
komórkowych.

Lekcja z wychowawcą.
"Moje dane są bezpieczne" - lekcja przeprowadzona przez
wychowawcę kl. 6.

Lekcja z wychowawcą.
,,Bezpieczny internet. Sztuka porozumiewania się". Lekcja w klasie 3c.

Spotkanie uczniów klas I z przedstawicielami KPP w Pleszewie.
Wycieczka uczniów klas I do Komendy Powiatowej Policji. Uczniowie
mieli możliwość zwiedzenia komisariatu, spotkań i rozmów z
funkcjonariuszami, wzięli udział w pogadance na temat bezpieczeństwa
w domu, szkole i w sieci.
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2019-10-03
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-01
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-09-27
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

Lekcje informatyki w klasach 5 – 8.
W dniach 3.10.2019 - 8.10.2019 zostały przeprowadzone lekcje
informatyki poświęcone ochronie danych osobowych i bezpieczeństwu
w sieci.

Lekcje informatyki w klasach czwartych.
W dniach 1.10 - 4.10. 2019 zostały przeprowadzone lekcje dla uczniów
klas czwartych na temat: Netykieta i ochrona danych osobowych.

Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące najważniejszych zmian i
obowiązujących przepisów związanych z RODO, przeprowadzona
przez szkolnego inspektora ochrony danych osobowych. Podczas
zebrania zostały omówione najważniejsze kwestie związane z ochroną
danych osobowych w placówkach oświatowych.

Szkoła Podstawowa nr 35 w Poznaniu w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1
Poznań, Województwo: wielkopolskie
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Prezentacja możliwości bezpiecznego korzystania z sieci oraz
wyposażenie dzieci w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
ryzykownych, obejmujących: - cyberprzemoc, - spotkania z osobami
inicjatywa typu: znanymi jedynie z internetu, - upublicznianie danych osobowych, lekcja
piractwo w sieci, nadmierne korzystanie z internetu.
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
Cyberprzemoc.
nauczycieli,
Tydzień związany z cyberprzemocą "Dzieciaka i Loco przygody w sieci:
rodziców
cyberprzemoc".
2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów

inicjatywa typu:
inne
2019-12-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
Wirusy Botnet.
uczniów,
Tydzień związany z wirusami w internecie "Dzieciaka i Loco przygody w
dyrektorów
sieci: wirusy Botnet".
inicjatywa typu:
inne
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2019-11-25
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

Rada pedagogiczna szkoleniowa "Ochrona danych osobowych w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".
Rada pedagogiczna szkoleniowa "Ochrona danych osobowych w
przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych".

inicjatywa typu:
konferencja
2019-11-14
inicjatywa dla:
rodziców,
Strona internetowa szkoły.
dyrektorów,
Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji, że nasza szkoła
uczniów,
bierze udział w programie "Twoje dane - Twoja sprawa".
nauczycieli
http://sp35poznan.pl/twojedanetwojasprawa/
inicjatywa typu:
inne

Szkoła Podstawowa nr 58 im. Jerzego Kukuczki w
Poznaniu
Poznań, Województwo: wielkopolskie
2020-03-27
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli
inicjatywa typu:
gazetka
2020-01-28
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie

Ochrona danych podczas nauki zdalnej.
W ramach konferencji nauczycielskiej omówione zostały zagrożenia dla
ochrony danych osobowych dzieci i jak można je zminimalizować.
Cyklicznie przekazywane nauczycielom i dyrekcji są materiały
przygotowywane przez UODO poświęcone ochronie danych w trakcie
nauczania zdalnego.
Zasady bezpieczeństwa w internecie.
Uczniowie razem z nauczycielami, z otrzymanych materiałów
przygotowywali plakaty poświęcone zasadom bezpieczeństwa w sieci.
Z plakatów powstała gazetka ścienna.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Co wie o nas internet? Cyfrowy ślad.
Przygotowanie gazetki informacyjnej poświęconej cyfrowemu śladowi i
tym jakie informacje o nas zbierają firmy i urzędy w sieci.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczeństwo dzieci w sieci - zasady bezpieczeństwa.
Szkolenie miało na celu zwrócenie uwagi rodzicom na zagrożenia w
sieci na które mogą natknąć się ich dzieci oraz na miejsca i instytucje do
których mogą zwrócić się o pomoc lub informację o zagrożeniach i
pomocy dzieciom. Materiał został opublikowany na stronie szkoły.
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2020-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

2019-11-20
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
warsztat
2019-10-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dbamy o dane!
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego
Internetu ogłosiliśmy konkurs Dbamy o dane!, którego celem było
podniesienie poziomu wiedzy na temat ochrony danych osobowych i
bezpieczeństwa w sieci. Uczniowie rywalizowali w dwóch kategoriach:
na zwycięski plakat oraz na animację w scratchu. Tematem plakatu
(technika dowolna, format A3) oraz animacji były: zagrożenia dla
ochrony danych osobowych, konsekwencje naruszenia naszej ochrony
danych osobowych, zagrożenia w internecie, konsekwencje działania w
sieci w realu.
Warsztaty: Cyberprzemoc wśród dzieci, sposoby jej zgłaszania i
sankcje grożące sprawcom przemocy.
W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały rodzaje cyberprzemocy,
sposoby jej zgłaszania i sankcje grożące sprawcom przemocy. W części
warsztatowej wykonano zadania związane ze zgłaszaniem
cyberprzemocy w mediach społecznościowych takich jak: Facebook,
Messenger, Whatsapp, Instagram, Snapchat, Twitter.
Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych,
przedstawienie założeń programu "Twoje dane Twoja sprawa".

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 w Kaliszu
Kalisz, Województwo: wielkopolskie
2020-05-13
"Edukacja w czasie pandemii".
inicjatywa dla:
Przekazano dyrekcji i nauczycielom opracowanie skierowane do
nauczycieli, dyrektorów nich w kontekście nauczania w czasie pandemii pt. „Edukacja w
czasie pandemii” z uwzględnieniem zagadnień dotyczących
inicjatywa typu: inne
ochrony danych.
2020-05-11
inicjatywa dla:
"Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online?"
nauczycieli, dyrektorów Przekazano dyrekcji i nauczycielom podręcznik pt. „Jak
bezpiecznie prowadzić lekcje online?”
inicjatywa typu: inne
2020-05-04
Informacje w ramach cyklu "Warto wiedzieć...".
inicjatywa dla:
Przekazanie ciekawych treści z zakresu ochrony danych
nauczycieli, dyrektorów
osobowych kierowanych z UODO dla pracowników w ramach
programu "Warto wiedzieć....".
inicjatywa typu: inne
2020-03-31
Rekomendacje IOD.
inicjatywa dla:
Przekazano rekomendację ze strony koordynatora TDTS, tym
dyrektorów, nauczycieli
samym IOD w zakresie pracy zdalnej i przetwarzanych danych w
szczególności uczniów.
inicjatywa typu: inne
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2020-03-30
inicjatywa dla: uczniów, Regulamin pracy zdalnej.
nauczycieli, rodziców, Wyznaczono i wprowadzono zasady pracy zdalnej, pracy z
dyrektorów
uczniem w szkole, także w kontekście przetwarzanych danych
osobowych.
inicjatywa typu: inne
2020-01-28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
inicjatywa dla: uczniów, Osobowych
nauczycieli, dyrektorów, Gazetka.
rodziców
Przygotowanie na głównym korytarzu szkoły gazetki z cyklu
ochrony danych w internecie, hejtu w sieci oraz sposobów radzenia
inicjatywa typu: gazetka sobie z tymi problemami.
2019-10-07
inicjatywa dla: uczniów, Poradnik dotyczący przetwarzania danych w szkole.
nauczycieli, rodziców Na stronie www szkoły umieszczono poradnik dotyczący celów i
sposobów przetwarzania danych przez szkołę.
inicjatywa typu: inne

Szkoła Podstawowa w Świbie
Kępno, Województwo: wielkopolskie
2020-05-06
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

2020-04-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

Porady z cyklu "Warto wiedzieć, że...".
Przekazanie kolejnej porady w ramach cyklu Warto wiedzieć, że ...
"Niezabezpieczona kamera i mikrofon, co powinniśmy wiedzieć", do
stosownego wykorzystania w ramach zajęć z uczniami i realizacji
Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" oraz zwrócenie uwagi
nauczycieli na ciekawy artykuł zamieszczony na stronie internetowej
UODO nt. dokumentacji papierowej zawierającej dane osobowe w
kontekście pełnionej obecnie pracy zdalnej.
Porady z cyklu "Warto wiedzieć, że...".
W związku z wykorzystywaniem w nauczaniu technologii
informacyjno-komunikacyjnej oraz różnych narzędzi w celu rozrywki i
zabawy, zostały przekazane informacje uczniom przygotowane przez
UODO, aby korzystali z dostępnych narzędzi w sposób świadomy i
bezpieczny. Na bieżąco przekazywany jest cykl porad, mających na celu
uwrażliwienie uczniów na kwestie ochrony danych osobowych i
prywatności przy korzystaniu z różnych narzędzi/aplikacji online. W
pierwszej poradzie została zwrócona uwaga na kwestie związane z
korzystaniem z aplikacji TIKTOK oraz przekazane linki na stronie
UODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny turniej „Młody inspektor danych osobowych”.
Szkolny turniej „Młody inspektor danych osobowych” dla uczniów od
klasy IV do VII. Każda klasa wytypowała drużynę składającą się z 5
uczniów i przy udziale swoich koleżanek i kolegów pod czujnym okiem
jury przystąpiono do rywalizacji. Na uczestników czekało pięć zadań w
postaci kart pracy, pytań czy rozsypanek wyrazowych, a wymagających
wiedzy o ochronie danych osobowych i zachowaniu bezpieczeństwa w
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sieci. Uczniowie świetnie poradzili sobie z pracami konkursowymi i
zadaniami w turnieju ponieważ udział w tych inicjatywach poprzedzony
był wieloma wcześniejszymi zajęciami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa pokonkursowa.
2020-01-20
Po przeprowadzeniu konkursu plastycznego w ramach programu TDTS inicjatywa dla:
Samorząd Szkolny zorganizował wystawę prac dla rodziców na
rodziców
szkolnym korytarzu. Wystawa była jednym z elementów przygotowania
do obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych i została rozszerzona o
inicjatywa typu:
wystawę plakatów przygotowanych w ramach zajęć i lekcji na różnych
gazetka
przedmiotach. Prace uczniów zachwyciły rodziców i uświadomiły im
wagę zagadnień w nich przedstawionych.
Czy możesz coś zrobić w takiej sytuacji?- lekcja historii.
W ramach programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, uczniowie klasy VI
2020-01-15
i VII uczestniczyli w lekcji historii poświęconych ochronie danych
inicjatywa dla:
osobowych. Celem zajęć było zrozumienie pojęć dotyczących ochrony
uczniów
danych, nabycie wiedzy, kiedy i na jakich zasadach dane osobowe mogą
być przetwarzane oraz jak chronić swoje dane i jak reagować na
inicjatywa typu:
naruszenia. Odpowiedzieliśmy na pytanie: Jakie informacje, z którymi
lekcja
spotykamy się na co dzień, w zależności od kontekstu mogą być lub nie
być daną osobową? Podczas zajęć, pracując w grupach, uczniowie
wykonali plakaty dotyczące ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny.
Konkurs był dla uczniów klas I – VII oraz od. przedszkolnych. Celem,
2019-12-05
którego było: poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych, rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności .
uczniów
Został on przeprowadzony w 4 kategoriach. Klasy I – II – i oddziały
przedszkolne- wykonywały Superbohatera – pracę przestrzenną
inicjatywa typu:
przedstawiającą postać Superbohatera stojącego na straży
konkurs
bezpieczeństwa w sieci. Klasy IV -V i VI–VII – komiks dotyczący
tematyki ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa w sieci,
zwracający uwagę na zagrożenia czyhające na młodych ludzi w sieci,
mediach społecznościowych.
„Mój przyjaciel Necio”- zabawa w internet w przedszkolu.
2019-11-29
Elementem projektu „Necio – zabawa w internet” jest aplikacja mobilna
inicjatywa dla:
„Necio” dla dzieci w wieku 4-6 lat. Najmłodsi poprzez zabawę,
uczniów
rozwiązywanie ćwiczeń i naukę piosenek w łatwy sposób przyswajają
wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu. 29 listopada w
inicjatywa typu:
grupie przedszkolnej „Żabki” zostały przeprowadzone pierwsze zajęcia
zajęcia dodatkowe
pt. „Mój przyjaciel Necio” z pięciu spotkań.
2019-11-25
Gazetka - "Bezpieczne dzieci w sieci".
inicjatywa dla:
Przygotowanie przez pedagoga gazetki na korytarzu szkoły dla
uczniów
wszystkich- "Bezpieczne dzieci w sieci"- świadome korzystanie z
komputera, jak bezpiecznie korzystać z internetu, a także Stop
inicjatywa typu:
Cyberprzemocy z wykorzystaniem prac, które uczniowie samodzielnie
gazetka
przygotowali w grupach podczas warsztatów.
2019-11-21
Ulotki - "Internet- szanse i zagrożenia".
inicjatywa dla:
Pedagog przygotował ulotki dla rodziców "Internet- szanse i zagrożenia"
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rodziców

- dotyczące możliwości szukania pomocy i wsparcia, w przypadku jeśli
ktoś uzależnił się od internetu i przekazał je na zebraniu rodziców.

inicjatywa typu:
inne

2019-11-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2019-11-07
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2019-10-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2019-10-01
inicjatywa dla:
dyrektorów
inicjatywa typu:
konferencja
2019-09-13
inicjatywa dla:
uczniów

Warsztaty "Internet – szanse i zagrożenia".
Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga szkolnego w klasie
VI nt. Świadomego korzystania z komputera, uzależnienia od komputera
oraz rozwijania kompetencji społecznych. "Internet – szanse i
zagrożenia", których celem było uświadomienie uczniom siły
oddziaływania internetu na młodego człowieka, wskazanie na
zagrożenia wynikające z nadmiernego serfowania w sieci, ustalenie
zasad właściwego korzystania z cyberprzestrzeni, zaznajomienie ze
sposobami reagowania w przypadku cyberprzemocy oraz doskonalenie
umiejętności pracy w grupie.
Ulotki - "Internet- szanse i zagrożenia".
Pedagog Szkolny przygotował ulotki dla uczniów dotyczących
możliwości szukania pomocy i wsparcia, w przypadku jeśli ktoś
uzależnił się od internetu i przekazał je na warsztatach
przeprowadzonych w klasie VI "Internet- szanse i zagrożenia".
Wiemy, więc działamy - od najmłodszych lat- klasa II.
Zajęcia edukacyjne w klasie II, to kolejne lekcje z cyklu zajęć
poświęconych ochronie danych osobowych. Zajęcia rozpoczęły się od
udziału w odegranych scenkach przez uczniów klasy VI. Następnie
świetnie poradzili sobie z pytaniami quizu na stronie www. sieciaki.pl.
Ta wspólna nauka przez zabawę dała wspaniałe efekty postaci rysunków
wykonanych przez uczniów klasy II, które później zabrały do domu, by
podzielić się tą wiedzą z dziadkami i rodzicami.
Wiemy, więc działamy - od najmłodszych lat- klasa I.
Zajęcia edukacyjne w klasie I rozpoczęły cykl lekcji poświęconych
ochronie danych osobowych. W czasie zajęć wykorzystane były strona
www. sieciaki.pl oraz odegrane scenki przez uczniów klasy VI. w ten
sposób uczniowie starsi - uczyli młodszych prawidłowych zachowań. Ta
wspólna nauka przez zabawę dała wspaniałe efekty postaci rysunków
wykonanych przez uczniów klasy I, które zabrały do domu, by podzielić
się tą wiedzą z dziadkami i rodzicami.
RODO w edukacji - relacja z Konferencji inaugurującej X edycję
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego.
Nasza szkoła w ubiegłym roku szkolnym po raz pierwszy przystąpiła do
realizacji programu. Na konferencji 1 października b.r. mogliśmy
podzielić się swoimi doświadczeniami z działań podjętych w ramach
programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” z innymi
dyrektorami, koordynatorami i nauczycielami. Natomiast w relacji z tej
konferencji na stronie szkoły i lokalnej prasie ze społecznością lokalną.
Gazetka informacyjna.
Gazetka inaugurująca nową edycję X programu.

inicjatywa typu:
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dla
przedszkolaków
2019-09-11
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

Rada Pedagogiczna.
Przedstawienie zasad udziału i Regulaminu Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane -Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
nauczycieli”. X edycja - rok szkolny 2019/2020 oraz planu działania.
Prezentacja materiałów dydaktycznych, dzielenie się doświadczeniem.

Zespół Przedszkolno-Szkolny w Bukowcu
Nowy Tomyśl, Województwo: wielkopolskie
Chroń swoje dane - bądź czujny w sieci.
2020-02-13 Dzieci podczas zajęć dowiedziały się jak chronić swoje dane w sieci-burza
inicjatywa mózgów, rozmowy. Obejrzeliśmy również filmiki za strony saferinternet.pl.
dla: uczniów Dzieci praktycznie wykonywały różne scenki i zadania. Również na tablicy
rozwiązywaliśmy krzyżówkę dotyczącą danych wrażliwych. A na zakończenie
inicjatywa każda z grup wykonała plakat na powyższy temat. Także grupowo układaliśmy
typu: lekcja hasła promujące ochronę danych. Były na to poświęcone trzy godziny zajęć
bibliotecznych.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Więckowicach
Więckowice, Województwo: wielkopolskie
2020-04-14
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
dla seniorów
2020-02-19
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
happening

Testujemy babcie i dziadków.
Uczniowie klasy II przeprowadzili test wiedzy na temat ochrony danych
osobowych wśród swoich najbliższych (rodzice, dziadkowie).
Postery.
Uczniowie klasy 6 wykorzystując program Microsoft PowerPoint
tworzyli indywidualne i zespołowe postery przedstawiające ich wiedzę i
umiejętności związane ze zróżnicowanymi sposobami działań na rzecz
możliwego wykorzystania, ale też ochrony danych osobowych. Postery
prezentowały też zagrożenia płynące z niepoprawnego wykorzystania
danych osobowych przez osoby trzecie i firmy zewnętrzne. Warsztaty
zakończyły się ewaluacją typu SWOT, która dobrze służyła ocenie przez
uczniów własnych kompetencji w zakresie ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada na 28 stycznia. W tym
dniu uczniowie naszej szkoły wykonali tematyczne gazetki klasowe oraz
plakaty. Tematyka danych osobowych była omawiana na zajęciach
wychowawczych, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Poruszano
kwestie rosnącego zagrożenia wycieku danych osobowych w związku z
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2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
dla
przedszkolaków
2019-12-13
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
warsztat
2019-12-13
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-12-04
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2019-10-07
inicjatywa dla:
uczniów

rosnącą globalizacją. Uwrażliwiono uczniów na temat poszanowania
praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
Zajęcia z przedszkolakami miały na celu kształtowanie wśród uczniów
świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej w sytuacjach
wykorzystywania narzędzi nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych jakimi są komputer, laptop, smartfon, tablet z
dostępem do internetu. Istotnym elementem programu edukacyjnego
było jednak zdobycie przez uczniów nie tylko wiedzy, ale także
umiejętności kompetencji społecznych pozwalających uczyć się
poszanowania prywatności innych i samego siebie w cyberprzestrzeni.
Warsztaty dla rodziców.
Warsztat dla rodziców był przeprowadzony w ramach organizowanego
w szkole programu profilaktycznego dotyczącego cyberprzemocy i
cyber bezpieczeństwa.

Warsztaty dla nauczycieli.
Realizacja w Zespole programu profilaktycznego dotyczącego
cyberprzemocy i cyberbezpieczeństwa.
Warsztaty na informatyce.
Zajęcia odbywały się w formie warsztatowej, maksymalnie
aktywizującej wszystkich uczniów – prezentacje z dyskusją, fragmenty
filmów prezentujących określone zjawiska i sytuacje, dyskusje młodych
uczestników warsztatów z odwoływaniem się do praktycznych sytuacji i
ich rozwiązań, zadania pozwalające na samodzielne uczenie się, jak
radzić sobie w sytuacjach wątpliwych lub stanowiących zagrożenie
utraty bądź też kradzieży danych osobowych. Uczniowie mieli
możliwość doświadczania różnych sytuacji wykorzystując dowolne
narzędzie technologiczne z dostępem do internetu.
Lekcje bezpieczeństwo w sieci.
Celem programu była edukacja w zakresie poszerzenia wiedzy uczniów
na temat poszanowania praw człowieka oraz kształtowanie wśród
uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej w
sytuacjach wykorzystywania narzędzi nowych technologii informacyjnokomunikacyjnych jakimi są komputer, laptop, smartfon, tablet z
dostępem do internetu. Istotnym elementem programu edukacyjnego
było jednak zdobycie przez uczniów nie tylko wiedzy, ale także
umiejętności kompetencji społecznych pozwalających uczyć się
poszanowania prywatności innych i samego siebie w cyberprzestrzeni.
Dzień bezpieczeństwa.
W klasach I-III raz w miesiącu wychowawca klasy organizował Dzień
Bezpiecznego Internetu, przeprowadzono pogadankę i zorganizowano
konkurs plastyczny oraz wychowawca wraz z uczniami ustalił pytania i
prawidłowe odpowiedzi do nich, a następnie uczniowie przeprowadzili
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inicjatywa typu:
lekcja

test wiedzy na temat ochrony danych osobowych wśród swoich
najbliższych (rodzice, dziadkowie).

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu
Kalisz, Województwo: wielkopolskie
2020-05-13
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu: inne
2020-05-11
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu: inne
2020-05-10
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu: inne
2020-03-31
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu: inne
2020-03-30
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu: inne
2020-01-27
inicjatywa dla:
dyrektorów, uczniów,
nauczycieli, rodziców
inicjatywa typu:
gazetka
2019-10-07
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
rodziców

Informacja/Poradnik.
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Edukacja w czasie
pandemii?", który oprócz radzenia sobie z procesami
dydaktycznymi dotyczył również zabezpieczania danych
osobowych.
Informacja/Podręcznik.
Przekazanie nauczycielom podręcznika pt. "Jak bezpiecznie
prowadzić lekcje online?", który oprócz radzenia sobie z procesami
dydaktycznymi dotyczył również zabezpieczania danych
osobowych.

Warto wiedzieć...
Przekazanie cennych informacji w zakresie cyklu warto wiedzieć.

Rekomendacje IOD.
Przekazano rekomendacje IOD dla pracy zdalnej, podczas pandemii
dla dyrekcji i nauczycieli.

Regulamin pracy zdalnej.
Wprowadzono regulacje o nazwie Regulamin pracy zdalnej, który
usprawnił pracę nauczycieli w czasie pandemii w kontekście
przetwarzanych danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Gazetka.
Przygotowano gazetkę szkolną z informacją oraz infografiką
dotyczącą ochrony danych w sieci w szczególności dotyczących
hejtu w sieci i działań zaradczych.
Informacja o programie TDTS.
Umieszczono na stronie www szkoły informację o programie
TDTS.
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inicjatywa typu: inne
2019-10-07
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli

Poradnik o przetwarzaniu danych.
Umieszczenie na stronie szkoły informacji w formie poradnika dla
nauczycieli, uczniów i rodziców dotyczącego przetwarzania danych
w szkole.

inicjatywa typu: inne

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Topoli Małej
Topola Mała , Województwo: wielkopolskie
2019-11-22
inicjatywa
Prawa dziecka. Debata.
dla: uczniów Debata szkolna na temat praw dziecka. Przedstawiciele klas 4-8 oraz
prowadzący pod nadzorem nauczycieli prowadzili debatę na temat praw
inicjatywa
dziecka. Wspólnie stworzyli warunki poprawnej debaty i omówili,
typu:
przedyskutowali prawa dziecka czyli swoje prawa.
spotkanie
2019-11-21
inicjatywa
dla:
Musimy to wiedzieć.
nauczycieli
Szkolenie rady pedagogicznej w zakresie prowadzenia lekcji z ochrony
danych osobowych i realizacji programu w naszej szkole.
inicjatywa
typu:
szkolenie
2019-11-15
inicjatywa
Prawa dziecka na gazetki...
dla: rodziców Przygotowanie gazetek ściennych o prawach dziecka. W każdej klasie
powstała taka gazetka stworzona prze dzieci. Wychowawcy nawiązali do tego
inicjatywa
tematu podczas zebrań z rodzicami. Zaprezentowali pracę dzieci.
typu: gazetka
2019-11-08
inicjatywa
Prawa w prezentacji.
dla: uczniów
Konkurs dla uczniów na najciekawszą i poprawną merytorycznie prezentację
multimedialną o prawach dziecka.
inicjatywa
typu: konkurs
Każdy wybór należy do mnie...
Lekcja miała na celu przekonanie dzieci o świadomości o danych osobowych.
2019-10-01
Uczniowie przy okazji wyboru samorządu szkolnego mieli prawo do
inicjatywa
decydowania o ujawnianiu informacji o sobie. Moje dane moja sprawa. Sam
dla: uczniów
decyduje, kto i co może o mnie wiedzieć. Inicjatywa powiązana z wyborami
do samorządów oraz wyborami do sejmu i senatu. Co pokazuję , jak pokazuję
inicjatywa
i to muszę Ja o tym decydować. Plakaty , foldery i ustne prezentacje
typu: lekcja
kandydatów. Uzmysłowienie, ze w takim wypadku udostępnienie wizerunku
jest potrzebne , ale nie jest konieczne.
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Zespół Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego
Czerwca 56' w Poznaniu -XXXI Liceum Ogólnokształcące
Poznań, Województwo: wielkopolskie

2020-04-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

2020-04-02
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

2020-03-02
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
przedstawienie

2020-02-26
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie,
warsztat
2020-02-19
inicjatywa dla:
uczniów

Ukończenie zbioru scenariuszy do opowiadania "Przygoda Jeżyka"(
dla uczniów kl.1-3 SP)
W grudniu 2019r nawiązaliśmy współpracę z Zespołem Szkół
Urszulańskich , nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej opracowała
scenariusze do zajęć dla dzieci klas1-3 , zgodne z podstawą programową.
Scenariusze zostały przekazane do Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego gdzie
uzyskały pozytywna rekomendację . Obecnie dzięki zaangażowaniu
Dyrektor w/w departamentu czekają na wydruk. Planujemy przekazanie
ich do szkół podstawowych na terenie województwa wielkopolskiego
wraz z książeczką "Przygoda Jeżyka".
Wydanie 600 egzemplarzy książeczki "Przygoda Jeżyka" autorstwa
uczniów ZSH.
Dnia 2 kwietnia otrzymaliśmy wydrukowane w ilości 600 sztuk
książeczki "Przygoda Jeżyka". Książeczka została wydana przez
Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego , dzięki osobistemu zaangażowaniu Pani Dyrektor.
Ilustracje do książeczki przygotowały uczennice z klasy I reklamy. Tekst
napisali uczniowie kl.3 w ramach IX edycji programu TDTS.
Opracowanie graficzne nauczyciel reklamy. Słowo wstępne napisała Pani
Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
UODO.
Przygotowanie przedstawienia dla dzieci na podstawie "Przygody
Jeżyka".
Od stycznia do marca realizowaliśmy przygotowania do przedstawienia
"Przygoda Jeżyka" , które miało być wystawione w kwietniu w Zespole
Szkół Urszulańskich w Poznaniu dla uczniów kl.1-3. Odtwórcami
głównych ról są uczniowie z grupy projektowej TDTS z klasy I
policyjnej. Podczas przedstawienia miała się odbyć oficjalna premiera
książeczki napisanej i zilustrowanej przez uczniów ZSH. Niestety
pandemia uniemożliwiła nam realizację ale próby kontynuujemy zdalnie i
mamy nadzieję na realizację tego przedsięwzięcia w nowym roku
szkolnym.
Szkolenie i warsztaty z zakresu ODO dla uczniów Zespołu Szkól w
Bolechowie.
Dnia 26.02.2020 przeprowadziliśmy szkolenie i warsztaty z zakresu
ochrony danych osobowych, przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy
dla uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie. Szkolenie i warsztaty
poprowadzili uczniowie z grupy projektowej programu TDTS.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród z okazji Dnia Ochrony
Danych Osobowych.
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inicjatywa typu:
spotkanie

2020-02-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie,
konkurs
2019-12-16
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat
2019-12-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-11-20
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
szkolenie

Dnia 19.02 na sali gimnastycznej odbyło się podsumowanie Dnia
Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy
ufundowane przez Wydziała Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Urzędu Miasta Poznania. Mieliśmy też okazję obejrzeć i zaprezentować
uczestnikom wydrukowane pierwsze wydanie opowiadania "Przygody
Jeżyka" . Fotorelacja na stronie ZSH-FB.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych w ZSH.
Dnia 11.02 obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych w ZSH.
W ramach obchodów odczytaliśmy list Prezesa UODO. Uczniowie
rywalizowali w sprawnościowym torze przeszkód ,drugą konkurencją był
cyber room, w którym uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu
ochrony danych, żeby rozszyfrować kod. Łącznie w rywalizacji
uczestniczyły 23 drużyny ( z klas 1-4 LO i Technikum).
Warsztaty dla uczniów i nauczycieli SP 51 w Poznaniu.
Dnia 16.12.19 uczniowie ZSH przeprowadzili spotkanie szkoleniowe dla
uczniów i nauczycieli SP 51 w Poznaniu z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa. W ramach spotkania uczniowie klas 6 ( 6 klas) odbyli
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania
przemocy i cyberprzemocy. Natomiast uczniowie klas 7 ( 4 klasy ) zostali
przeszkoleni praktycznie w temacie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Ukończenie projektu książeczki "Przygody Jeżyka".
Dnia 13 grudnia przekazaliśmy do druku projekt książeczki o ochronie
danych osobowych "Przygody Jeżyka". Jest to opowiadanie dla dzieci w
wieku wczesnoszkolnym napisane przez uczniów podczas IX edycji
programu TDTS. Uczniowie klasy 1 reklamy stworzyli ilustracje do
książki i pod opieką nauczyciela powstał projekt książeczki , który
przekazaliśmy do Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego , dzięki którego
wsparciu książeczka ma zostać wydana.
Szkolenie dla samorządów kl.2-4 Tech, LO i SB.
Dnia 21.11.19 w auli ZSH odbyło się szkolenie dla samorządów klas 2-4.
Szkolenie poprowadzili uczniowie grupy projektowej . W pierwszej
części prowadzący przeprowadzili quiz wiedzy ( korzystając z aplikacji
kahoot) dotyczącej odo zapamiętanej w zeszłorocznej edycji programu
TDTS. Następnie odpowiedzieli na pytania z quizu poprzez prezentację.
Taki sam tryb szkolenia i quiz samorządy przeprowadzą na przełomie XII
i I w swoich klasach, wyłaniając jednocześnie reprezentację klasy do
konkursów z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. W szkoleniu
uczestniczyło 21 samorządów kl.2-4 TECH, LO .
Szkolenia dla samorządów kl. I Tech, LO i SB.
Dnia 20.11.19 w auli ZSH odbyło się szkolenie dla samorządów klas 1.
Szkolenie poprowadzili uczniowie grupy projektowej z kl. 1 i 3
policyjnych . W pierwszej części zapoznali uczniów z tematyką ochrony
danych osobowych a następnie przeprowadzili część warsztatową
polegającą na rozwiązaniu krzyżówki, kodu QR, quizu, wykreślanki na
czas. Takie samo szkolenie i zadania samorządy przeprowadzą na
przełomie grudnia i stycznia w swoich klasach, wyłaniając jednocześnie

186

reprezentację klasy do konkursów z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych. W szkoleniu uczestniczyło 18 samorządów kl.1.
2019-11-06
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-10-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs,
spotkanie
2019-10-15
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

Spotkanie szkoleniowe dla uczniów SP nr 2 w Kórniku.
Dnia 6 listopada 2019r. uczennice klasy 1 policyjnej (z grupy
projektowej) poprowadziły spotkanie szkoleniowe dla uczniów klas 7 i 8
SP nr 2 w Kórniku. Uczniowie przedstawili podstawowe informacje nt.
RODO, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy.
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ODO podczas zawodów
sportowo-obronnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Dnia 28.10.2020 gościliśmy w ZSH uczestników zawodów sportowoobronnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanych przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta
Poznania. Uczniowie z grupy projektowej poprowadzili dla uczniów i
nauczycieli szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych a następnie
konkurs. Nagrody dla zwycięskiej drużyny wręczył dyrektor ZSH.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w ZSH Poznań.
Dnia 15 października w Zespole Szkół Handlowych w Poznaniu odbyło
się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie ochrony danych
osobowych. Prezentację szkoleniową poprowadził koordynator programu
TDTS ,zachęcając jednocześnie nauczycieli do zaangażowania się w
działania na terenie szkoły.

Zespół Szkół im. Emilii Sczanieckiej
Pniewy, Województwo: wielkopolskie
2020-05-21
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-04-21
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-03-25
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Udział w szkoleniu- Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona
danych osobowych- prowadzonej przez P. Drobek.
Udział w szkoleniu- Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona danych
osobowych- prowadzonej przez P. Drobek.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykliczne umieszczanie na stronie szkoły w aktualnościach porad
UODO.
Cykliczne przesyłanie na stronę szkoły informacji w ramach programu
Twoje Dane Twoja Sprawa porad dostarczanych przez UODO: 1.
Porada "Portale Społecznościowe". 2. Porada dotycząca "TIK TOK" 3.
Porada "Niezabezpieczona Kamera".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przesłanie informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z
Internetu podczas zdalnych lekcji.
Zapoznanie rodziców, uczniów, nauczycieli oraz dyrekcji z zasadami
pracy zdalnej, z zachowaniem środków ostrożności oraz ze zwróceniem
szczególnej uwagi na ochronę danych osobowych.
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inicjatywa typu:
szkolenie
2020-01-17
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja, gazetka
2019-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
inicjatywa typu:
szkolenie
2019-10-25
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-10-18
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych
przeprowadzono z uczniami lekcje na których omówiono, szczegółowo
na co należy zwracać szczególną uwagę, uczniowie zadawali dużo
pytań dotyczących rożnych kwestii np.: umieszczania zdjęć i informacji
na portalach społecznościowych, komunikacja przez rożne
komunikatory społeczne itd.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie prezentacji z Ochrony Danych Osobowych w
Szkole Branżowej I stopnia.
Uczniowie klas I i II Branżowej szkoły I stopnia zostali zapoznani z
tematem ochrony danych osobowych, zasadami ich przetwarzania.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rada Pedagogiczna - szkolenie z ochrony danych osobowych.
Przeprowadzono szkolenie Rady Pedagogicznej z ochrony danych
osobowych. Kadra pedagogiczna wraz z dyrekcją zapoznała się z
podstawowymi pojęciami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
zabezpieczenia danych, rejestracji danych, przetwarzania ich w
dziennikach.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolna grupa ODO tworzy harmonogram działań.
Szkolna Grupa spotkała się, żeby omówić przykłady działań na cały rok
i ułożyć harmonogram pracy.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie prezentacji na lekcjach w klasach technikum.
Szkolna grupa ODO przeprowadzała na lekcjach wychowawczych
pogadanki dla uczniów klas technikum dotyczące ochrony danych
osobowych.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Utworzenie grupy TDTS – ODO.
Utworzenie szkolnej Grupy Ochrony Danych Osobowych.

Zespół Szkół nr 2
Nowy Tomyśl, Województwo: wielkopolskie
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2020-05-21
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-04-22
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów,
dyrektorów
inicjatywa typu:
inne
2020-03-25
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-01-24
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
konferencja,
gazetka
2019-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe
2019-11-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Udział w szkoleniu- Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona
danych osobowych- prowadzonej przez P. Drobek.
Udział w szkoleniu "Edukacja zdalna - praca zdalna a ochrona danych
osobowych"- prowadzonej przez P. Drobek.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cykliczne umieszczanie na stronie szkoły w aktualnościach porad
UODO.
Cyklicznie na stronie szkoły zostały umieszczane porady otrzymywane
z UODO: 1. Porada "TIK- TOK". 2. Porada "Niezabezpieczona
kamera". 3. Porada "Portale Społecznościowe" .

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przesłanie informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z
internetu podczas zdalnych lekcji.
Przesłanie wszystkim osobom zainteresowanym przez dziennik
elektroniczny informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z
Internetu, przesyłania materiałów, korzystania z różnych programów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu i Dnia Ochrony Danych
Osobowych
Z Okazji Dnia bezpiecznego Internetu oraz Ochrony Danych
Osobowych w szkole odbyła się konferencja poświęcona powyższym
zagadnieniom. Od wielu lat w szkole obchodzimy dzień Bezpiecznego
Internetu i od 3 lat Dzień Ochrony Danych Osobowych. W ramach
konferencji zostały przedstawione uczniom zagadnienia dotyczące
Ochrony Danych Osobowych oraz Bezpieczeństwa Korzystania z
Internetu. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali konferencji i
uzyskali odpowiedzi na zadane pytania.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przygotowanie ozdób świątecznych w szkole z hasłami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
Grupa uczniów należąca do Programu przygotowywała ozdoby
choinkowe z hasłami dotyczącymi ochrony danych osobowych, ozdoby
zostały powieszone na choinkach na korytarzach szkolnych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie prezentacji na lekcjach w klasach branżowych I
stopnia.
Szkolna Grupa ODO szkoli swoje koleżanki i kolegów w jaki sposób
należy korzystać z różnych portali społecznościowych oraz jakich
informacji nie należy udzielać.

189

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2019-11-06
Warsztaty dla seniorów " W sieci"
inicjatywa dla:
Szkolna Grupa ODO we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką
uczniów
Publiczną w Nowym Tomyślu przeprowadziła warsztaty dla seniorów
dotyczące ochrony danych osobowych. Zainteresowanie ze strony
inicjatywa typu: dla seniorów było duże, seniorzy zapoznali się z najważniejszymi
seniorów
informacjami dotyczącymi ochrony danych, rozwiązywali krzyżówki,
zadawali pytania a także wysłuchali krótkiego koncertu autorskiego.
2019-10-29
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
nauczycieli,
Przeprowadzenie prezentacji na lekcjach w klasach branżowych.
uczniów
Szkolna grupa ODO zapoznała uczniów Szkoły Branżowej I stopnia w
jaki sposób należy chronić swoje dane osobowe oraz w jaki sposób się
inicjatywa typu:
zachować, jeśli zostaną one ujawnione osobom nieupoważnionym.
szkolenie
2019-10-22
inicjatywa dla:
dyrektorów,
Rada Pedagogiczna - szkolenie z ochrony danych osobowych.
nauczycieli
Zorganizowano Radę Pedagogiczną na której omówiono w jaki sposób
należy chronić swoje dane osobowe, jak również uczniów i rodziców.
inicjatywa typu:
konferencja
2019-10-21
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie prezentacji na lekcjach w klasach technikum.
uczniów,
Szkolna Grupa ODO rozpoczęła cykl szkoleń dla swoich koleżanek i
nauczycieli
kolegów oraz nauczycieli z ochrony danych osobowych oraz w jaki
sposób się zachować jeśli zostaną one ujawnione dla niewłaściwych
inicjatywa typu:
celów.
szkolenie
2019-10-18
inicjatywa dla:
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
uczniów
Szkolna grupa ODO tworzy harmonogram działań.
Szkolna Grupa spotkała się, żeby omówić przykłady działań na cały rok
inicjatywa typu:
i ułożyć harmonogram pracy.
warsztat
2019-10-07
inicjatywa dla:
Tworzenie grupy TDTS – ODO.
uczniów
W wyniku ogłoszenia skierowanego do uczniów osoby zainteresowane
udziałem w szkolnej grupie ODO spotkały się z koordynatorem, żeby
inicjatywa typu:
omówić szczegóły przynależności do szkolnej grupy ODO.
spotkanie

Zespół Szkół Przyrodniczo - Usługowych w Gnieźnie
Gniezno, Województwo: wielkopolskie
2020-04-27 Bezpieczeństwo w sieci.
inicjatywa
Od dnia 27 kwietnia do końca maja w naszej szkole odbywały się warsztaty
dla: uczniów dotyczące bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia prowadzone były zdalnie poprzez
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platformę Micrsoft Teams przez pedagoga i wychowawców. Uczniowie klas
inicjatywa
I-III Technikum i II-III Branżowej Szkoły poznawali zasady bezpiecznego
typu: lekcja korzystania z aplikacji w urządzeniach oraz portali społecznościowych.
Nabywali wiedzę dotyczącą zabezpieczania sprzętów, które łączą się z siecią
oraz uczyli się zasad ochrony swoich danych osobowych. Sprawdzali
ustawienia swoich laptopów i telefonów. Uczyli się jak tworzyć mocne hasła
zabezpieczające.
2020-02-11 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Dzień Ochrony Danych Osobowych i Bezpiecznego Internetu.
dla: uczniów Z okazji obchodzonego połączonego święta Dnia Ochrony Danych
Osobowych i Dnia Bezpiecznego Internetu w szkole została przygotowana
inicjatywa
gazetka ścienna poruszająca tematykę ochrony danych osobowych i
typu: gazetka bezpieczeństwa w sieci.
2019-11-14
inicjatywa
dla:
Jak chronić swoje dane? Jak być bezpiecznym w sieci?
nauczycieli Koordynator programu - pedagog szkolny - przeprowadził szkolenie dla
zespołu wychowawców (30-stu wychowawców) związane z ochroną danych
inicjatywa
osobowych, prawem do prywatności i bezpieczeństwem w sieci.
typu:
szkolenie

Zespół Szkół Publicznych w Galewie
Dobrzyca, Województwo: wielkopolskie
2019-11-18
inicjatywa
dla:
nauczycieli
inicjatywa
typu:
szkolenie

Spotkanie organizacyjne z nauczycielami.
Szkolenie nauczycieli ze szkoły podstawowej w Galewie, dotyczące
rozpoczęcia programu Twoje Dane Twoja Sprawa. Nauczyciele zostali
zapoznani z idea programu, jego historia oraz założeniami. Przedstawione
zostały przykładowe materiały jak program realizowany był w poprzednich
latach przez inne szkoły. Nauczyciele wychowawcy zobowiązali się do
przeprowadzenia zajęć związanych z tematyką programu na godzinach
wychowawczych a także na innych przedmiotach. Spotkanie zorganizował i
poprowadził szkolny koordynator programu.

Zespół Szkół w Kąkolewie
Osieczna, Województwo: wielkopolskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa prac uczniów wykonanych podczas Dnia Ochrony Danych
2020-03-02
Osobowych.
inicjatywa
Wystawa prac uczniów została zorganizowana z okazji Szkolnego Dnia
dla: uczniów
Ochrony Danych Osobowych. Wszyscy uczniowie wzięli udział w lekcjach,
w czasie których wychowawcy zgłębili tematykę ochrony danych. Efektem
inicjatywa
działań były klasowe prace. Najmłodsi uczniowie wykonali podkładki pod
typu: inne
mysz komputerową, starsi skoncentrowali się na zaprojektowaniu gier
dydaktycznych, najstarsi przygotowali klasowe awatary. Wszystkie
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inicjatywy służyły zgłębieniu wiedzy na temat ochrony danych osobowych.
Wystawę obejrzeli uczniowie, nauczyciele i rodzice.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-02-24
Z okazji Szkolnego Dnia Ochrony Danych Osobowych nauczyciele
inicjatywa
przeprowadzili we wszystkich klasach lekcje tematycznie związane z
dla: uczniów
programem Twoje dane - Twoja sprawa. Najmłodsi rozmawiali o pierwszych
telefonach komórkowych i wykonali podkładki pod mysz komputerową, na
inicjatywa
której umieścili ważne hasła związane z ochroną danych. Starsi po zajęciach z
typu: lekcja
wychowawcą przygotowali bardzo ciekawe gry dydaktyczne, siódmoklasiści i
ósmoklasiści stworzyli klasowe awatary, które ozdobiły drzwi ich sal.
2019-11-28
inicjatywa
dla: uczniów Artykuł w szkolnej gazetce DO-NOS.
Artykuł adresowany do uczniów z podstawowymi informacjami o programie.
inicjatywa
typu: gazetka
2019-11-26
inicjatywa
dla:
Ustalenie harmonogramu działań.
nauczycieli Zebranie pomysłów nauczycieli, ustalenie harmonogramu działań na rok
szkolny 2019/2020.
inicjatywa
typu: inne
2019-11-19
inicjatywa
dla:
Szkolenie Rady Pedagogicznej.
nauczycieli
Przedstawienie założeń programu, wspólna rozmowa na temat możliwych
działań, zapoznanie nauczycieli z nowym logotypem akcji.
inicjatywa
typu:
szkolenie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela
Miasto Poznań, Województwo: wielkopolskie
2020-05-28
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne
2020-05-11
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

RODO w szkolnej ławce - vademecum naruszeń.
Zaproszenie nauczycieli do udziału w wykładzie online „RODO w
szkolnej ławce – vademecum naruszeń”, które odbędzie się 09 czerwca
2020 r. o godz. 10.00. Organizatorem szkolenia jest UODO, prelegentami
- eksperci z Departamentu Kontroli i Naruszeń UODO.
Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
Zaproszenie nauczycieli do udziału w szkoleniu online „Praca zdalna a
ochrona danych osobowych – porady dla nauczycieli”, które odbyło się
20 maja 2020 r. o godz. 15.00. Organizatorem szkolenia był UODO,
prelegentem - Piotr Drobek, radca UODO.
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2020-02-19
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

2020-02-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

2020-01-09
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

2019-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców,
dyrektorów
inicjatywa typu:
inne
2019-11-07
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
inne

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych.
Przekazano nauczycielom, uczniom i rodzicom list otwarty Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych Jana Nowaka do uczestników X
edycji programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa” w sprawie
obchodów XIV Dnia Ochrony Danych Osobowych, 28.01.2020.
Przekazano informację o powołaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego
Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży, którego głównym celem
zespołu jest wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie ochrony
dzieci i młodzieży przed zagrożeniami związanymi z dostępem do
Internetu.
Konkurs: „Prawa dziecka w komiksie”.
Zaproszenie uczniów do konkursu „Prawa Dziecka w komiksie”, w
którym w formie komiksu należało te prawa wyartykułować. Konkurs
organizowany był przez Wyższą Szkołę Umiejętności Społecznych im.
Prof. Michała Iwaszkiewicza w Poznaniu. Wyniki konkursu i nagrodzone
prace można zobaczyć na stronie organizatora https://wsus.pl/2020/03/14/wyniki-konkursu-prawa-dziecka-w-komiksie/.
Laureatami pierwszych trzech miejsc zostali uczniowie naszej szkoły.
Nagrodę specjalną – wyróżnienie za projekt okładki - otrzymał również
uczeń naszej szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja działań na Tydzień Ochrony Danych Osobowych.
Przedstawiono uszczegółowione działania w związku z Dniem Ochrony
Danych Osobowych. Poproszono wychowawców o zastanowienie się nad
wyborem tematu lekcji wychowawczej poświęconej tematyce ochrony
danych osobowych i ewentualnym opracowaniem konspektu lekcji.
Poproszono nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych
o zastanowienie się nad wyborem tematu poświęconego danym
osobowym w kontekście swojego przedmiotu i ewentualnym
opracowaniem konspektu. Działania te miały doprowadzić do rozbudowy
programów: wychowawczego i programów edukacyjnych o treści
związane z ochroną danych osobowych.
Prezentacja programu przez stronę internetową szkoły.
Strona internetowa szkoły została zaktualizowana przez umieszczenie na
niej logotypu realizowanego projektu, linków do: poradnika dla szkół
„Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”,
wykazu inicjatyw realizowanych w innych szkołach uczestniczących w
projekcie. Uaktualniono również tablicę informacyjną na korytarzu
szkolnym o bieżące informacje dotyczące X edycji programu „Twoje
dane – Twoja sprawa”.
Prezentacja programu TDTS.
Przedstawienie na Radzie Pedagogicznej 07.11.2019 informacji na temat
Programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Podczas spotkania
uwzględniono: -zagadnienia z zakresu ochrony prywatności i
przetwarzania danych osobowych w szkołach -zagadnienia zawarte w
poradniku dla szkół "Ochrona danych osobowych w szkołach i
placówkach oświatowych" -przekazanie linku do materiałów
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edukacyjnych nauczycielom do realizacji zajęć z uczniami oraz ankiet
ewaluacyjnych, -plan działań w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im.
Joachima Lelewela w ramach Programu TDTS w roku szkolnym
2019/2020.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gryficach
Gryfice, Województwo: zachodnio-pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ja w sieci - mój Avatar.
2020-01-28
Wydarzenie rozpocznie się 28.01.20 w Europejski Dzień ODO. Podczas
inicjatywa
inauguracji Koordynator Programu w Liceum zapozna uczniów i nauczycieli z
dla: uczniów
zagadnieniami ochrony prywatności - głównie w kontekście eliminowania
zagrożeń. Zaprezentowany zostanie regulamin z głównym założeniem inicjatywa
tworzenie prac plastycznych avatarów nawiązujących do tego, jak uczeń widzi
typu:
siebie w sieci. Serfując w poszukiwaniu własnego obrazu, uczeń przy okazji
konkurs
ma zwracać uwagę, jakie informacje o nim są już w sieci i jakie w związku z
tym czyhają zagrożenia dla jego prywatności.

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Wojciecha Kilara
Gryfice, Województwo: zachodnio-pomorskie
Ja w sieci - mój Avatar.
2020-01-28 Wydarzenie rozpocznie się 28.01.20 w Europejski Dzień ODO. Podczas
inicjatywa inauguracji Koordynator Programu w Szkole zapozna uczniów i nauczycieli z
dla: uczniów zagadnieniami ochrony prywatności - głównie w kontekście eliminowania
zagrożeń. Zaprezentowany zostanie regulamin z głównym założeniem inicjatywa tworzenie utworów muzycznych avatarów nawiązujących do tego, jak uczeń
typu:
widzi siebie w sieci. Serfując w poszukiwaniu własnego obrazu, uczeń przy
konkurs
okazji ma zwracać uwagę, jakie informacje o nim są już w sieci i jakie w
związku z tym czyhają zagrożenia dla jego prywatności.

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Szczecin, Województwo: zachodnio-pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cz@t . XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-01-28 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Portalem
inicjatywa Edukacyjnym 28 stycznia 2020 o godz. 12.00 zorganizowali Cz@t dla
dla: uczniów uczniów, nauczycieli szczecińskich szkół na temat "Bezpieczeństwo w sieci i
ochrona danych osobowych" w związku z obchodami XIV Dnia Ochrony
inicjatywa Danych Osobowych. Podczas tego spotkania padło wiele ciekawych pytań z
typu: inne następujących obszarów tematycznych: 1. Realizacja Programu Twoje dane –
twoja sprawa w roku szkolnym 2019/2020 (X edycja). 2. Zjawiska kradzieży
tożsamości. 3. Ochrona danych w sieci. 4. Monitoring wizyjny.
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Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie
Goleniów, Województwo: zachodnio-pomorskie
2020-05-06
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja otwarta
2020-04-06
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów,
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-02-05
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-28
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
inne
2020-01-23
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs
2020-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

Prawo autorskie na arenie szkolnej.
Prelekcja na temat prawa autorskiego i jego stosowania przy
prowadzeniu zajęć i przygotowaniu materiałów do zajęć.

Nauka zdalna a ochrona danych.
Zasady pracy zdalnej a ochrona danych osobowych przy wykorzystaniu
technologii internetowych.

Cyberbezpieczeństwo.
Lekcja na temat cyberbezpieczństwa i ochrony danych osobowych.
Zwrócenie uwagi na zabezpieczenia stosowane w sieci.
O danych osobowych po angielsku.
Na lekcji młodzi ludzie, wykorzystując znajomość języka obcego,
dyskutowali i pracowali nad tematem danych osobowych, RODO, oraz
zagrożeń płynących z powodu braku odpowiedniej ochrony. Młodzież
wykazała się znajomością tematu, a język angielski nie był dla nich
przeszkodą w dyskusji i pracy nad ważnymi zagadnieniami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Piszemy.
Uczniowie naszej szkoły w ciekawy sposób potrafią opowiadać w
opowiadaniach, poezji czy tworząc komiksy co to są dane osobowe i jak
je chronić. Zebrane prace zostaną opublikowane w szkole.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Promujemy ochronę danych osobowych.
W ramach zbliżającego Dnia Ochrony Danych Osobowych wykonaliśmy
materiały promocyjne. Był to kubek z graficznym logo, które zostało
wyłonione ze wcześniejszych inicjatyw zorganizowanych w naszej
szkole. W ramach zajęć uczniowie kierunku technik grafiki i poligrafo
cyfrowej przygotowali wybrane logo do procesu sublimacji i wykonali
pamiątkowe kubki.
Ja i moje bezpieczeństwo w sieci.
W ramach lekcji informatyki uczniowie opracowali i przygotowali
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inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-08
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców,
dyrektorów
inicjatywa typu:
lekcja
2020-01-07
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-12-13
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-11
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-12-04
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-27
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-26
inicjatywa dla:

krzyżówki oraz plakaty związane z ochroną danych osobowych i
bezpieczeństwem w sieci.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Broszura Ochrona Danych Osobowych.
Uczniowie klasy technik grafiki i poligrafii cyfrowej w ramach zajęć
podstawy projektowania publikacji przygotowali projekt broszury dla
uczniów szkół podstawowych na temat Ochrony Danych Osobowych.
Kolejnym etapem wykonania tego zadania było przygotowanie broszury
i jej wydruk.

Co wiem o danych osobowych?
W ramach spotkania z rodzicami Co wiem o danych osobowych? odbyła się krótka prelekcja na wskazany temat. Przybliżono rodzicom
zagadnienie, które funkcjonuje w życiu codziennym.

Logo.
Uczniowie w ramach zajęć z plastyki zaprojektowali Logo dotyczące
ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci.
ABC o ochronie danych.
Na podstawie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uczniowie
wskazywali na przykładach, które informacje będą danymi osobowymi.
W dwuosobowych grupach wskazywali dane osobowe lub dodatkowe
informacje, który zmieniałyby kwalifikację informacji, jako dane
osobowe. Wyniki pracy w grupach zostały omówione wspólnie, na
forum całej klasy.
Kradzież tożsamości.
Od tego dnia rozpoczęły się lekcje wychowawcze na temat tematyki
związanej z kradzieżą tożsamości. W ramach zajęć z wychowawcami
uczniowie mieli możliwość zapoznać się z problem, który nas dotyka w
życiu codziennym.

Tablice informacyjne w szkole informujące o ochronie danych
osobowych.
Umieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole ulotek zrobionych przez
uczniów na temat ochrony danych osobowych.

Rada pedagogiczna.
Dnia 26 listopada 2019 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej nauczyciele
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dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-11-14
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-10-28
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
warsztat

2019-10-16
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja otwarta

2019-10-02
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów
inicjatywa typu:
konferencja

Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie zostali poinformowani o udziale w
szkole w Projekcie „#TwojedaneTwojasprawa”, którego głównym
organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nasza
koleżanka, koordynatorka projektu przekazała informację dotyczące
projektu i działań, które są z nim związane. Wskazała główne założenia
projektu – rozpowszechnienie wiedzy na temat ochrony danych
osobowych, nabycie i uporządkowanie wiedzy związanej w tym
zakresie. W projekcie uczestniczy cała szkoła wraz kadrą pedagogiczną.
Graficzne logo.
W ramach zajęć z projektowania graficznego uczniowie kierunku technik
grafiki i poligrafii cyfrowej zaprojektowali graficzne logo związane z
ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem danych w sieci. Są to
zagadnienia, które ze sobą łączą.
Donthejt.
Warsztaty w naszej szkole poprowadzili studenci Uniwersytetu
Szczecińskiego , członkowie Stowarzyszenia „ Akademia” w Szczecinie,
oraz Sierżant – Zespół ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej
Policji w Goleniowie. Projektem donthejt miał na celu przeciwdziałanie
mowie nienawiści wśród młodzieży, która dość często spotykamy na
stronach internetowych. Zwrócono szczególną uwagę, że tu mamy
również do czynienia z danymi osobowymi, które w przejawieniu mowy
nienawiści bardzo łatwo udostępniają je nieświadomie innym.
Czy moje dane są bezpieczne w sieci?
Lekcja miała na celu pokazanie uczniom klasy drugiej szkoły
podstawowej co to są dane osobowe i jak bezpiecznie chronić je w sieci.
Zajęcia rozpoczęły się o wyjaśnienia pojęcia danych, a następnie dzieci
obejrzały film, po czym uczestniczyły w rozmowie. Jak na uczniów
drugiej klasy, znajomość zagadnienia nie była im całkowicie nieznana.
Potrafiły udzielić odpowiedzi na pytanie: Co to są dane? Czy w
internecie są one bezpieczne? Czas zajęć szybko minął a drugoklasiści
okazali się „małymi znawcami”.
Inauguracja projektu.
W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie dołączył
do programu „#TwojedaneTwojasprawa”, którego głównym
organizatorem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. X
edycja Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” została uroczyście
rozpoczęta konferencją „#RODO w edukacji”, która odbyła się 1
października 2019 roku w Rojowie. Natomiast 2-3 października 2019
roku w Senacie RP odbyło się szkolenie dla Koordynatorów Programu.
Zespół Szkół nr 1 w Goleniowie na szkoleniu reprezentowała nasza
koleżanka.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
Ozorków, Województwo: łódzkie
2019-12-02
inicjatywa dla:

Lekcje wychowawcze.
W okresie od grudnia do stycznia realizowane były zajęcia z
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uczniów
inicjatywa typu:
lekcja
2019-11-22
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
gazetka
2019-11-19
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
spotkanie
2019-11-15
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

wychowawcami wprowadzające tematykę związana z ochroną danych
osobowych i bezpieczeństwie w internecie.

Gazetka informacyjna.
Zamieszczenie na korytarzu szkolnym gazetki edukacyjnej.

Spotkanie z rodzicami.
Przedstawienie rodzicom założeń projektu "Twoja dane -Twoja sprawa" i
tematyki ochrony danych osobowych.

Szkolenie Rady Pedagogicznej.
Szkolenie Rady Pedagogicznej, zapoznanie z celami programu "Twoje
dane -Twoja sprawa". Przedstawienie propozycji harmonogramu działań
do realizacji na czas jego trwania. Powołanie osób odpowiedzialnych,
razem z koordynatorem, za realizacje działań na terenie szkoły.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Gałkowie Dużym
Gałków Duży, Województwo: łódzkie
2020-01-28 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa Chroń swoje dane – gazetka.
dla: uczniów Uczniowie klasy VII przygotowali gazetkę informacyjną, która przypomniała
uczniom co kryje się pod pojęciem danych osobowych, co to są dane wrażliwe,
inicjatywa a także jakimi zasadami należy się kierować, aby chronić swoje dane osobowe
typu:
przed udostępnieniem ich nieuprawnionym do tego osobom. Uczniowie
gazetka
przygotowali również na ten temat artykuł do gazetki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w
Piotrkowie Trybunalskim
Piotrków Trybunalski, Województwo: łódzkie
2020-04-01
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania.
Ponieważ Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN,
przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas
zdalnego nauczania”. Postanowiliśmy zastosować te materiały do
szkolenia nauczycieli, uczniów i rodziców na temat bezpiecznego
korzystania z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki.
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2020-04-01
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-03-26
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-03-23
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
dla
przedszkolaków
2020-03-20
inicjatywa dla:
rodziców
inicjatywa typu:
szkolenie
2020-03-15
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

2020-02-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
apel

Szkolenie – rodziców.
Ponieważ Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN,
przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas
zdalnego nauczania”. Postanowiliśmy zastosować te materiały do
szkolenia nauczycieli, uczniów i rodziców na temat bezpiecznego
korzystania z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki.
Logowanie do e-dziennika – porady.
Umieszczenie na stronie internetowej szkoły : porad dotyczących
właściwego i bezpiecznego korzystania z e-dziennika, zasady pierwszego
logowania, porady dotyczące rozwiązań najczęściej występujących
problemów z logowaniem.
Szkolenie dla uczniów- nauczanie zdalne a bezpieczeństwo w sieci.
Ponieważ w ostatnim czasie uczniowie spędzają dużo czasu przed
komputerem zaproponowaliśmy na stronie internetowej szkoły
materiałów szkoleniowych: na temat jak odpowiednio korzystać z
komputera. Polecone zostały strony dedykowane bezpieczeństwu w sieci,
np.: www.saferinternet.pl. http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnoscia20/bezpiecznie-w-sieci-porady-r1375
Bezpieczeństwo w sieci - zdalne nauczanie.
W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa i wzmożoną
aktywnością dzieci w Internecie na stronie internetowej szkoły
umieściliśmy informacje dotyczące właściwych zachowań w sieci i nie
tylko. http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/bezpiecznie-w-sieciporady-r1375
Uczniu! "Siedzisz" w domu? Nakręć spot!
Zachęcenie uczniów w czasie trwania zdalnego nauczania nagrania spotu
filmowego. Uświadomienie uczniom, że dane osobowe i prywatność
możemy chronić na wiele różnych sposobów.
http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/uczniu-siedzisz-w-domunakrec-spot-r1382
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pokój zagadek - Dzień Ochrony Danych Osobowych.
W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu w dniach 10 - 14
lutego 2020 r. uczniowie szkoły w ramach zajęć informatyki uczestniczyli
w grze edukacyjnej – otwarty pokój zagadek i wyzwań „Jak bezpiecznie
korzystać z internetu?”... Celem gry było upowszechnianie zasad
bezpiecznego korzystania z internetu i wiedzy na temat zagrożeń
związanych z korzystaniem z sieci. Uczniowie zmierzyli się z różnymi
wyzwaniami i rozwiązywali zadania związane z tą tematyką.
http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/otwarty-pokoj-zagadek-iwyzwan-w-naszej-szkole-r1361
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel -przygotowanie do DBI.
Apel podsumowujący pracę samorządu uczniowskiego "Śródrocze
2019/2020" -podsumowanie pracy szkoły dotyczące "Bezpieczeństwa w
sieci" oraz "Ochrony danych osobowych". Przedstawienie harmonogramu
obchodów "Dnia Ochrony Danych Osobowych" oraz "Dnia Bezpiecznego
Internetu".
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2020-02-10
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
happening

2020-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
zajęcia dodatkowe

2019-11-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

2019-10-23
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
lekcja

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
W ramach obchodzonego 28 stycznia Europejskiego Dnia Ochrony
Danych Osobowych klasy IV-VIII przygotowywały gazetki klasowe
dotyczące tego zagadnienia, a uczniowie klas VII-VIII na zajęciach
informatyki wykonywali prezentacje multimedialne na ten temat...
Ponadto uczennice klasy VIII b na przerwach rozdawały chorągiewki z
informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/europejski-dzien-ochronydanych-osobowych-r1358
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie o bezpieczeństwie dziecka w sieci.
Szkolenie online dot. bezpieczeństwa dzieci w internecie. Szkolenie
poprowadzone przez dziennikarzy – ambasador kampanii „e-Polak
potrafi” oraz psycholog, ekspertka Akademii NASK... Bezpieczeństwo
dzieci w internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo w jakim
rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania
wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło
informacji. My je Państwu gwarantujemy. Co ważne, każdy może wziąć
udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie. Szkolenie w ramach
kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”.
Bezpieczeństwo logowania - matematyka.
W ramach godziny do dyspozycji dyrektora, uczniowie klasy V b
rozwiązywali zadania na platformie Matzoo utrwalając poznane
wiadomości o ułamkach zwykłych oraz bezpieczne wykorzystanie TI w
nauce matematyki. (bezpieczna rejestracja , logowanie, itd.).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Bezpieczeństwo w domu i w sieci”.
W piotrkowskiej Mediatece odbyło się podsumowanie i uroczyste
wręczenie nagród w konkursie na nagranie spotu „Bezpieczeństwo w
domu i w sieci”... Konkurs skierowany był do uczniów klas VI-VIII w
ramach projektu „Wesoła rodzina” realizowanego przez Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim. Spośród 16 spotów
nadesłanych na konkurs najlepszą okazała się praca uczennicy klasy VII c
. http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/i-miejsce-natalii-stawarzw-konkursie-bezpieczenstwo-w-domu-i-w-sieci-r1327
Telefon komórkowy – matematyka.
Uczniowie w tym dniu przynieśli telefony komórkowe z zainstalowaną
aplikacją QR Droid Code Scanner, która służy do zeskanowania i
odczytania kodu. Za pomocą aplikacji uczniowie musieli odkodować i
rozwiązać matematyczne zadania dotyczące definicji kątów
wierzchołkowych i przyległych oraz obliczania ich miar. Uczniowie byli
bardzo skupieni i sumiennie pracowali jak detektywi. Poznali zasady
bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego (bezpieczna
rejestracja , logowanie, zabezpieczenie telefonu, instalacja nowych
aplikacji, itd.) http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/zakodowanamatematyka-r1297
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2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2019-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
warsztat

2019-10-15
inicjatywa dla:
nauczycieli
inicjatywa typu:
szkolenie

2019-10-12
inicjatywa dla:
uczniów
inicjatywa typu:
konkurs

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Europejskiego Tygodnia Kodowania CodeWeek.
CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa
rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z
programowaniem. Akcja odbywała się na terenie całej Europy. Jej misją
jest poszerzanie kompetencji z obszaru programowania zarówno wśród
profesjonalistów, jak i początkujących. Była to świetna okazja, by zacząć
zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową czy robotyką.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
CodeWeek 2019 w naszej szkole!
Nasza placówka wzięła udział w siódmej edycji Europejskiego Tygodnia
Kodowania CodeWeek 2019. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w
ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych
wydarzeń związanych z programowaniem. Akcja odbywała się na terenie
całej Europy. Jej misją jest poszerzanie kompetencji z obszaru
programowania zarówno wśród profesjonalistów, jak i początkujących.
Była to świetna okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą
grafiką komputerową czy robotyką.
http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/certyfikat-europe-codeweek-2019-dla-naszej-szkoly http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnoscia20/certyfikat-europe-code-week-2019-dla-naszej-szkoly-r1312
Szkolenie rady pedagogicznej.
Szkolenie rady pedagogicznej: przedstawienie harmonogramu działań,
szkolenie pracowników na temat ochrony danych osobowych .
Dzień Bezpiecznego Komputera.
W ramach tego wydarzenia w naszej szkole odbył się quiz z nagrodami
dotyczący bezpiecznego korzystania z komputera, internetu oraz ochrony
danych osobowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się gazetki
dotyczące historii komputera oraz bezpieczeństwa w sieci. Ponadto
uczniowie na zajęciach informatyki wykonywali plakaty o wyżej
wymienionej tematyce. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat
różnych zagrożeń związanych z komputerami, a także dowiedzieli się, w
jaki sposób trzeba zabezpieczyć się przed przestępstwami w sieci.
http://www.sp11.piotrkow.pl/aktualnosci-a20/dzien-bezpiecznegokomputera-r1293

Szkoła Podstawowa nr 189 w Łodzi
Łódź, Województwo: łódzkie
2019-11-17
inicjatywa dla:
Katalog działań i inicjatyw na stronie www.
uczniów
Wszystkie inicjatywy i działania znajdują się na stronie:
https://wynalazcy189.wixsite.com/twojedanetwojasprawa
inicjatywa
typu: inne
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Szkoła Podstawowa nr 202 im. Jana Pawła II w Zespole
Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Łodzi
Łódź, Województwo: łódzkie

2020-01-29
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców,
uczniów
inicjatywa typu:
inne

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Maraton z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
W szkole obchodziliśmy z rozmachem dzień Ochrony Danych
Osobowych. Z tej okazji szkolna grupa KODO zorganizowała 8 godzinny
maraton. Grupa wraz z opiekunem przygotowała kilka stanowisk do
wyboru dla uczestników, na których każdy mógł sprawdzić swoją wiedzę.
Na stolikach były laptopy z quizami i testami, na innych karty z
pytaniami, pudełka niespodzianki, koło fortuny, nitki strachu, losowniki,
literatura tematyczna - wyszukaj, przeczytaj i narysuj, balony
niespodzianki. A wszystko wokół tematu ochrony danych. Zabawa była
wspaniała. maraton na stale wpisał się w klimat naszej szkoły.

Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w
Bratoszewicach
Bratoszewice, Województwo: łódzkie
2020-03-02
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Wystawa prac uczniów związanych z ochroną danych osobowych.
dla: uczniów
W naszej szkole zorganizowana została wystawa plakatów pt.: ,,Twoje dane Twoja sprawa", powstała z prac uczniów wszystkich klas w ramach
inicjatywa
ogólnopolskiego projektu Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ekspozycja,
typu:
została umieszczona w szkolnym holu.
gazetka
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2020-02-18
Konkurs wiedzy o RODO.
inicjatywa
18 lutego uczniowie ZS Nr 1 w Bratoszewicach wzięli udział w szkolnym
dla: uczniów
konkursie z zakresu znajomości przepisów RODO. Reprezentanci wszystkich
klas rozwiązywali test wyboru składający się z 21 pytań dotyczących ochrony
inicjatywa
danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania, roli jaką pełni administrator
typu:
danych w instytucjach takich jak np. szkoła, a także sytuacji trudnych
konkurs
związanych z ochroną naszych danych w życiu codziennym.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim
Tomaszów Mazowiecki, Województwo: łódzkie
2020-05-25 Lekcja: "Prawa przysługujące podmiotom danych".
inicjatywa
W dniach od 25 maja do 29 maja 2020 roku nauczyciele na lekcjach
dla: uczniów wychowawczych realizowanych zdalnie w swoich klasach przeprowadzą
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lekcję o tematyce związanej z ochroną danych. Uczniowie na wstępie
inicjatywa
przypomną sobie i utrwalą zakres materiału przedstawiony na poprzedniej
typu: lekcja lekcji związanej z ochroną danych, a następnie dowiedzą się o tym jakie
prawa i kiedy przysługują podmiotom danych. Po odbyciu takiej lekcji
uczniowie będą mieli podstawową wiedzę na temat tego jakie prawa im
przysługują w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w jakich
sytuacjach mogą z dane prawa skorzystać.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2020-02-11 W trakcie obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w całej szkole
inicjatywa
propagowane były hasła związane z ochroną danych osobowych poprzez
dla: uczniów plakaty, hasła i rozmowy z uczniami. Najwięcej uwagi poświęcono
zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem w internecie. Jak zabezpieczać
inicjatywa
się przed negatywnymi skutkami naszej obecności w internecie.
typu:
Uświadamiano uczniów jako cyfrowych tubylców o braku anonimowości w
happening
internecie i przestrzegano przed nieprzemyślanymi działaniami i nadmiernym
dzieleniem się informacjami na swój temat. Uczniom zostały przekazane
podstawowe informacje na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie
2020-02-11
Mazowieckim.
inicjatywa
W ramach obchodów Dnia Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego
dla: uczniów
Internetu w naszej szkole, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w
Tomaszowie Mazowieckim przeprowadzili spotkanie dla uczniów. Tematem
inicjatywa
spotkania było bezpieczeństwo w internecie. Funkcjonariusze opowiadali o
typu:
przypadkach oszustw internetowych, które były do nich zgłaszane, jakie
spotkanie
metody stosują oszuści, jak minimalizować ryzyko oraz odpowiadali na
pytania uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje dla uczniów związane z ochroną danych.
W ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych odbyły się w dniach
2020-02-10
od 10 do 14 lutego lekcje związane z ochroną danych. Lekcje odbywały się na
inicjatywa
lekcjach wychowawczych we wszystkich klasach. Wychowawcy
dla: uczniów
przekazywali uczniom podstawowe informacje na temat danych osobowych.
Co to są dane, co to jest przetwarzanie, co to są dane wrażliwe, kto to jest
inicjatywa
administrator, co to jest zgoda i jakie są warunki jej poprawności oraz czym
typu: lekcja
zajmuje się Prezes Urzędu Ochrony Danych. Uczniowie dowiedzieli się też
czym jest Urząd Ochrony Danych, jaki jest adres jej strony i jakie informacje
można na niej uzyskać.
Szkolenie Ochrona Danych Osobowych i wprowadzenie do programu
2019-11-26
Twoje Dane, Twoja Sprawa.
inicjatywa
W dniu 26 listopada 2019 roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej odbyło
dla:
się szkolenie, na którym obecni nauczyciele odświeżyli swoją wiedzę w
nauczycieli
ramach cyklicznych szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
Mówiliśmy krótko o genezie ochrony danych osobowych, o zasadach
inicjatywa
przetwarzania danych osobowych, o tym czym jest prywatność i dlaczego
typu:
trzeba ją chronić, w jaki sposób chronić swoje dane i o tym jakie przepisy
szkolenie
prawa regulują przetwarzanie danych w szkole. Drugą częścią szkolenia było

203

wprowadzenie do programu Twoje Dane, Twoja Sprawa, opisanie zasad i
celów, oraz udostępnienie materiałów.
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