Warszawa, 18 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice,
w

kalendarzu

rocznym

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

szczególnym

dniem

jest 28 stycznia. To właśnie na tę datę ustanowiony został przez Komitet Ministrów Rady Europy
Dzień Ochrony Danych Osobowych – w celu podkreślenia wagi należytej ochrony danych w życiu
każdego człowieka. Obchodzony w całej Europie, w rocznicę sporządzenia Konwencji 108 Rady
Europy z dnia 28 stycznia 1981 roku w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych – pierwszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym,
który reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych. Polska włączyła się
w organizację Dnia Ochrony Danych Osobowych w 2007 roku.
Już po raz szesnasty mamy więc zaszczyt i przyjemność celebrować wspólnie to niezwykłe święto.
Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Ochrona danych osobowych
na co dzień”. Podczas konferencji on-line poruszone zostaną zagadnienia związane z praktycznym
wymiarem stosowania RODO w dwóch bliskich nam sferach: w środowisku pracy oraz – co dla
uczestników XII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, szczególnie istotne – w edukacji.
Zważywszy na stale rosnącą potrzebę nauczania dzieci i młodzieży w zakresie ochrony danych
osobowych oraz prywatności, kwestię dla Urzędu priorytetową stanowi uświadamianie
społeczeństwa na temat przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie dobrych
nawyków w tym zakresie. Stąd też podjęcie tematu budowania wspólnej przyszłości poprzez
edukację z zasad ochrony danych osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma bowiem za zadanie podkreślić, jak cenna jest nasza
prywatność oraz jaką wartość we współczesnym świecie zyskały nasze dane osobowe.
Stanowi on również okazję do refleksji nad sposobami bezpiecznego użytkowania technologii.
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Nie zdradzę tajemnicy, mówiąc, że bez Państwa zaangażowania Dzień ten nie byłby tym, czym
jest – wielkim świętem, wzbogaconym o liczne wydarzenia, prowadzone zarówno w szkołach,
jak i w innych placówkach oświaty. Suma realizowanych w ramach programu „Twoje dane –
Twoja sprawa” przedsięwzięć przekracza rokrocznie tysiąc, stanowiąc nie tylko powód
do dumy, ale również punkt wyjścia do działań w kolejnych edycjach ogólnopolskiego programu.
Mimo stale trwającej pandemii przewidujemy sporą, w skali kraju, liczbę zajęć,
gier i zabaw, warsztatów, lekcji tematycznych oraz spotkań – inicjatyw kierowanych
do uczniów i ich rodziców; do nauczycieli, seniorów, szeroko pojętego środowiska lokalnego.
Dziękuję, że biorą Państwo udział w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”, nadając mu
dodatkowej wartości wyżej wymienionymi działaniami.
Mam nadzieję, że dostarczone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych na przestrzeni miesięcy
materiały edukacyjne, w tym zapisy z organizowanych specjalnie dla uczestników programu
webinariów, stanowiły dla Państwa wsparcie w dalszym procesie szerzenia wiedzy oraz
właściwych zachowań pośród młodzieży szkolnej. Niech edukacja na temat ochrony prywatności
oraz bezpiecznego przetwarzania danych osobowych będzie stałym elementem codziennego
procesu kształcenia oraz solidnym fundamentem działań podejmowanych w placówkach oświaty.
Liczę, że tegoroczne obchody będą dla Państwa dogodną okazją do poszerzenia horyzontów
poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego korzystania z dobrodziejstw
nowych technologii, z którymi styczność mamy na każdym kroku, w każdym aspekcie
współczesnego życia. Niech wszystkie uroczystości będą wartościowe, interesujące, rozwijające.
Życzę Państwu udanego Dnia Ochrony Danych Osobowych, a także wielu owocnych dyskusji
oraz inspirujących i niemniej satysfakcjonujących przedsięwzięć. Pamiętajmy przy tym,
by chronić nasze dane – nie tylko od święta.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Jan Nowak
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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