Szanowni Państwo,
przekazuję materiał edukacyjny do wykorzystania podczas pracy z uczniami
poszerzający ich wiedzę i umiejętności na temat ochrony danych osobowych i prawa
do prywatności. Proponuję stworzenie quizu za pomocą znanych Państwu narzędzi
np. QUIZZIZ, KAHOOT. Z pewnością interaktywność i dostęp z urządzeń mobilnych
wywołają pozytywne reakcje uczniów i mnóstwo emocji a jednocześnie pozwolą
zrealizować cel edukacyjny i przyczynią się do wzrostu kompetencji młodych ludzi
w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz urządzeń
komunikacji elektronicznej.
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaproponował radomskim szkołom
współpracę w realizacji X edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje
dane-Twoja sprawa. Skuteczna Ochrona Danych Osobowych. Inicjatywa edukacyjna
skierowana do uczniów i nauczycieli” w ramach sieci współpracy i doskonalenia.
Zdalne nauczanie wymusiło zmianę planowanych działań, ale nie zmieniło
wybranych do realizacji celów.
Mam nadzieję, że przedstawiona Państwu propozycja przyczyni się do zaspokojenia
potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli w realizacji Programu „Twoje daneTwoja sprawa” w roku szkolnym 2019/2020, a także w przyszłości.

Źródła informacji:
1. Ochrona danych osobowych w szkole i placówce oświatowej-poradnik
https://uodo.gov.pl/pl/383/479.
2. Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej https://uodo.gov.pl/pl/138/1459.
3. Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół
https://uodo.gov.pl/pl/138/1473.

Czy potrafię dbać o bezpieczeństwo moich danych osobowych?
W każdym punkcie wybierz jedną poprawną odpowiedź.

1. Dane osobowe to:
a. wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”),
b. wyłącznie imię i nazwisko osoby, numer identyfikacyjny PESEL, dane
o lokalizacji, identyfikator internetowy,
c. informacje dotyczące osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
gospodarczej.
2. Szczególnymi kategoriami danych osobowych (uprzednio zwane danymi
wrażliwymi), wymienionymi w art. 9 RODO są:
a. nazwisko, imię, poglądy polityczne, numer PESEL,
b. poglądy polityczne, wykonywany zawód, wizerunek, dane genetyczne,
c. dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej, przekonania religijne.

3. W szkole administratorem danych osobowych uczniów i ich rodziców jest:
a. szkoła, którą reprezentuje dyrektor,
b. powołany w szkole inspektor ochrony danych osobowych,
c. pracownik administracji szkoły, który przetwarza dane uczniów
rodziców.
4. Administrator danych osobowych ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania
naruszeń ochrony danych osobowych:
a. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
b. Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych,
c. Dyrektorowi Generalnemu Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Środkami służącymi zabezpieczeniu danych nie są:
a. pseudonimizacja i szyfrowanie danych,
b. przenoszenie przez dowolnego pracownika danych z komputerów
w firmie
na nośniki zewnętrzne,
c. stosowanie haseł dostępu do dany.
6. Naruszeniem ochrony danych osobowych nie jest:
a. przypadkowe wysłanie danych osobowych ucznia do niewłaściwego
rodzica,
b. opublikowanie w siedzibie szkoły list kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia,
c. przypadkowe lub celowe usunięcie danych z e-dziennika przez
pracownika szkoły.
7. Która z wymienionych sytuacji nie wymaga pozyskania zgody
rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni:
a. publikacja zdjęcia ucznia na stronie internetowej szkoły,
b. umieszczenie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych ucznia
w celu wyróżnienia go za szczególne osiągnięcia,
c. przetwarzanie danych ucznia w związku z jego udziałem w konkursie
międzyszkolnym.
8. W celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej szkoła może wymagać
od rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia:
a. dowolnych danych osobowych np. informacji, czy rodzice pracują
zdalnie,
b. danych osobowych osób, które korzystają oprócz ucznia z urządzenia
wykorzystywanego w nauczaniu zdalnym,
c. jedynie danych niezbędnych do założenia przez ucznia konta
d. w odpowiednim systemie zdalnego nauczania.
9. Na ogólnie dostępnych portalach i stronach internetowych nauczyciel może
publikować bez ograniczeń:
a. materiały edukacyjne i dane uczniów biorących udział w zajęciach,
b. materiały edukacyjne, natomiast nie może przetwarzać danych
osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
c. materiały edukacyjne i w związku z nimi przetwarzać dane osobowe
uczniów
i rodziców/opiekunów prawnych uczniów.
10. Działania, które przyczynią się do bezpieczeństwa danych osobowych
podczas lekcji online:
a. unikanie wchodzenia na nieznane lub przypadkowe strony internetowe,

b. nie zakładanie odrębnych kont użytkowników w przypadku korzystania
z komputera przez wiele osób podczas nauczania zdalnego,
c. używanie tych samych haseł w różnych systemach informatycznych
w celu łatwiejszego ich zapamiętania.
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