
 
 

 

 

List otwarty do uczestników IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  „Twoje dane-twoja sprawa 

Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie, 

 

w dniu 28 stycznia 2014 roku,  już po raz ósmy obchodzimy w Polsce, ustanowiony przez Radę 

Europy, Dzień Ochrony Danych Osobowych, którego celem jest uwrażliwienie ludzi na  

potrzebę ochrony swojej prywatności  i danych osobowych. Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie 

uświadomić nam, jak cenna jest nasza prywatność i jaka jest wartość naszych danych osobowych we 

współczesnym, szybko rozwijającym się świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie 

korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń.  

 

W tym Dniu, w całej Europie, odbywają się różne wydarzenia podkreślające znaczenie ochrony danych 

osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych organizuje Dzień Otwarty                         

oraz konferencję pod hasłem „Prywatność w cyfrowym świecie”, która będzie okazją do wysłuchania                      

wielu ciekawych wykładów, jak również dyskusji i konsultacji z ekspertami.  Co roku, do obchodów tego święta 

aktywnie włączają się szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli w całej Polsce. Dzięki podejmowanym                  

przez Państwa działaniom edukacyjnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane            

-twoja sprawa Skuteczna ochrona danych osobowych - inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów                             

i nauczycieli”, uczniowie stają się bardziej świadomi swoich praw i obowiązków, a idea ochrony danych 

osobowych staje się coraz bardziej powszechna wśród uczniów i nauczycieli. 

 

Każdy ma prawo do prywatności i świadomej ochrony danych osobowych, a dzięki aktywności                     

i zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów i doradców metodycznych, ochrona tych praw              

ma szansę stać się dla najmłodszych uczestników społeczeństwa nawykiem, podobnie jak codzienne odrabianie 

lekcji. 

Od 15 lat, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wspiera ochronę prywatności, jako 

podstawowe prawo człowieka zgodnie z art. 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dlatego też z okazji Dnia 

Ochrony Danych Osobowych, poprzez organizowane wydarzenia staramy się przede wszystkim przypominać, 

jak ważna jest wiedza na temat ochrony danych osobowych oraz umiejętne korzystanie z przysługujących nam 

praw, w trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich.  

 

Życzę Państwu wielu inspirujących dyskusji o ochronie prywatności i danych osobowych oraz realizacji 

ciekawych inicjatyw edukacyjnych, które pobudzą młodzież do refleksji.  
 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

 
 

 

 

 

 

 

Wojciech Rafał Wiewiórowski 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

 

 

 


