
ZASADY ORGANIZACYJNE DEBATY „MOJE DANE - MOJA SPRAWA” 

 

1. Organizatorem debaty „Moje dane- moja sprawa” jest Radomski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli. 

2. Debata przeprowadzana jest w związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony 
Danych Osobowych w roku 2014 i odbędzie się 5 lutego 2014 roku w sali 
konferencyjnej (sala 114) Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ulicy Kilińskiego 30 
 w godzinach 12.30 – 14.30. 

3. Celem debaty jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony prywatności i 
danych osobowych. 

4. Uczestnicy debaty powinni znać podstawowe informacje na temat ochrony danych 
osobowych. 

5. Udział w debacie jest dobrowolny, a jej uczestnikami mogą być dwuosobowe zespoły 
uczniów ze szkół, które realizują IV edycję Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 
„Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa 
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli” we współpracy z Radomskim 
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2013-2014.  

6. Uczniowie uczestniczą w debacie pod opieką nauczyciela ze swojej szkoły.  
7. W debacie powinni brać udział uczniowie: 

 - ze szkół podstawowych z klas VI,  
- z gimnazjów z klas I – III,  
- ze szkół ponadgimnazjalnych z klas I. 

8. Każdy uczeń reprezentujący szkołę przygotowuje identyfikator ze swoim imieniem, 
nazwą szkoły i jej logo. 

9. Zgłoszenie pisemne, podpisane przez dyrektora szkoły, zawierające imiona i nazwiska 
uczniów oraz opiekuna należy dostarczyć do Radomskiego Ośrodka Doskonalenia 
Nauczycieli z siedzibą przy ulicy Słowackiego 17 w Radomiu do dnia 28 stycznia 2014r.  

10. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć w formie pisemnej: 
- zgody rodziców/opiekunów prawnych uczniów na: 

 udział w debacie i na przetwarzanie danych w związku z debatą, 
 umieszczenie imion i nazwisk a także wizerunku na stronie internetowej 

Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   i w radomskich mediach, 
 

               - zgodę nauczyciela-opiekuna uczniów na: 
 przetwarzanie danych w związku z debatą, 
 umieszczenie imienia i nazwiska a także wizerunku na stronie internetowej  

Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli   
i w radomskich mediach. 

11. W czasie debaty nie wolno korzystać z materiałów pomocniczych i urządzeń 
teleinformatycznych. Nie zastosowanie się do tego wymogu będzie skutkowało 
wykluczeniem zespołu. 

 


