Dane osobowe w placówkach oświatowych
Sprawdź się:
Które z poniższych danych nie są danymi osobowymi:
 Jan Kowalski, 505-550-555
 Jan.kowalski@spryt.pk
 Nr klienta: 898100, ul. Słoneczna 5 02-980 Lubieniec
 Artu_bud@szkola.pl

Każdy podmiot oświatowy przetwarza dane osobowe uczniów, rodziców i pracowników.
Obowiązują go przepisy prawa danych osobowych, prawa oświatowego, prawa
miejscowego oraz akty wewnętrzne. Dodatkowo za kilka miesięcy wejdą w życie nowe
przepisy UE. To dużo. Można się zgubić.

Dane osobowe i ich przetwarzanie
Przetwarzanie danych osobowych to operacje na tych danych w wersji tradycyjnej-papierowej lub
informatycznej (komputerowej), a w praktyce np. kserowanie, segregowanie, aktualizowanie, przesyłanie,
edytowanie, archiwizowanie, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie rejestrów, dzienników itp.
W praktyce dyrektorzy placówek oświatowych zgłaszają problemy z tym, które z informacji są danymi
osobowymi, a które nie. Jak identyfikować zbiory danych, jak je rejestrować i czy w ogóle je rejestrować.
A co z tzw. listami zgłoszeniowymi czy cateringiem usług i umów podpisywanych w tym zakresie – czy tu
też są dane osobowe?

Odpowiedzialność prawna i kary za nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych
osobowych

Odpowiedzialności podlegają Administratorzy Danych Osobowych, którzy:
 udostępniają lub umożliwiają dostęp do danych osobowych osobom nieupoważnionym np. dyrektor
nauczycielom bez stosownych upoważnień,
 naruszają obowiązek zabezpieczenia danych przed ich zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przed
uszkodzeniem, przed zniszczeniem np. wyrzucenie notatek sekretariatu do kosza na śmieci,
 nie dopełniają obowiązku informowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach np. uczniów,
rodziców i nauczycieli.

Rejestr skarg Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ujawnia stale rosnącą liczbę skarg
rodziców uczniów co do tzw. wyłudzania danych osobowych, których rodzice nie chcą udzielać. Z
zapowiedzi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wynika również wzrost jego
zainteresowania ochroną danych osobowych w placówkach oświatowych. Nie bez znaczenia pozostaje, że
już wkrótce w wyniku kontroli GIODO będzie mógł nakładać wysokie kary finansowe, na podstawie
nowych przepisów tzw. Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Możemy pomóc! Nasza oferta





Przeprowadzenie audytu,
Przygotowanie określonej przepisami prawa dokumentacji,
Podjęcie współpracy w ramach outsourcingu usług w zakresie ochrony danych osobowych,
Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych

Celem szkolenia jest przybliżenie, i utrwalenie
wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w
placówkach oświatowych.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów,
nauczycieli i pracowników placówek oświatowych.
Podczas szkolenia kładziemy nacisk na praktyczne
przedstawienie wiedzy (kazusy, orzeczenia,
konwersatoria).
Cena szkolenia grupowego: do uzgodnienia za 3,5
godz.

dr Agnieszka Stępień
dr Paweł Biały
sekretariat@instytutodo.pl

Program Szkolenia
 Charakterystyka
danych
osobowych
w placówce oświatowej (ADO i ABI)
 Podstawa przetwarzania danych osobowych
 Dziennik
elektroniczny
i
oceny
ze
sprawdzianów a dane osobowe
 Jak w praktyce identyfikować zbiory danych
osobowych
 Prawa uczniów (rodziców) i nauczycieli
 Monitoring na terenie placówki oświatowej
 Odpowiedzialność placówki za naruszenie
przepisów ochronie danych osobowych
 Oświata a nowe Ogólne Rozporządzenie UE

+48 601 079 454
+48 504 258 463

www.instytutodo.pl

www.dane-osobowe.org.pl

Prawnicy dla biznesu | Eksperci ds. Danych Osobowych oraz Ochrony Własności Intelektualnej
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji (ABI)

