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WITAJCIE
Dziś rozpoczynamy cykl pięciu spotkań 

poświęconych  ochronie danych 
osobowych



Czego będziemy się
uczyć przez cały 
tydzień?

wtorek:

Co to jest prywatność?

Poniedziałek:

Czym są dane osobowe?

1 2 3 4 5

Środa:

Cyfrowy ślad

Czwartek:

Nasze prawa

Piątek:

Jak się chronić?



Zanim zaczniemy, 
upewnij się, że 
masz następujące 
rzeczy:
• Kartka do notatek

• Olówek/długopis do pisania



PONIEDZIAŁEK: CZYM 
SĄ DANE OSOBOWE?



Czym są
dane 
osobowe?

Zastanówcie się jak się 

rozpoznajemy?  Skąd 

wiemy, że osoba którą 

spotkaliśmy w sklepie 

to nasza sąsiadka, a 

maila przysłała nam 

nasza nauczycielka?



"dane osobowe”

„oznaczają informacje o zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 

możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna 

to osoba, którą można bezpośrednio lub 

pośrednio zidentyfikować, w szczególności 

na podstawie identyfikatora takiego jak imię 

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy lub 

jeden bądź kilka szczególnych czynników 

określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, 

kulturową lub społeczną tożsamość osoby 

fizycznej;



Czyli żeby mieć do czynienia z 
danymi osobowymi nie musimy 
posługiwać się imieniem i 
nazwiskiem, adresem, imionami 
rodziców, itd. 

Wystarczy informacja, która pozwoli 
nam na rozpoznanie i wskazanie 
konkretnej osoby.



1
ZADANIE

Odgadnij o kim myślę?

Zapiszcie swoje odpowiedzi na 
kartkach, a gdy wszyscy skończą 
porównamy to co zanotowaliście.

Pytanie nr 1: To osoba, która 

jest wychowawcą Waszej 

klasy.

2 Pytanie nr 2: To osoba, która 

uczy Was języka 

angielskiego.



DZIĘKUJĘ



WTOREK:  CO 
TO JEST 
PRYWATNOŚĆ?



PRAWO DO PRYWATNOŚCI

Prawo do bycia pozostawionym

samemu sobie

(the right ”to be let alone”)

Samuel D. Warren

i Louis D. Brandeis,

The Right to Privacy

(„Harvard Law Review”, 1890 r.)

PRYWATNOŚĆ

Powszechna Deklaracja Praw 

Człowieka Artykuł 12 

Nikt nie może być poddany 

arbitralnemu ingerowaniu w jego 

życie prywatne, rodzinne, domowe 

lub korespondencję ani też atakom 

na jego honor i dobre imię. Każdy 

człowiek ma prawo do ochrony 

prawnej przeciwko takim 

ingerencjom i atakom

Konstytucja RP z 1997 r. Artykuł 47 

Każdy ma prawo do ochrony 

prawnej życia prywatnego, 

rodzinnego, czci i dobrego imienia 

oraz do decydowania o swoim życiu 

osobistym.



Co to znaczy?

To znaczy, że to my mamy 

prawo decydować ile o sobie 

mówimy innym, kiedy i komu 

te informacje przekazujemy.

Oznacza to także, że mamy 

prawo wiedzieć ile o nas 

wiedzą inni. Jakie informacje o 

nas zbierają.



1
ZADANIE

Dobierzcie się w pary. Kartkę podzielcie na swie 

części. Pierwszą część zatytułujcie swoim imieniem, 

drugą - imieniem osoby w zktórą jesteście w parze. 

2
Za chwilę na ekranie zobaczycie pytania. Nie wolno 

Wam nic mówić w trakcie pisania odpowiedzi, 

zadawać pytań kolegom, ani odpowiadać na nie.  

Na kartce samodzielnie udzialcie odpowiedzi w obu 

rubrykach! Czyli odpowiadacie za siebie i za osobę z 

którą jesteście w parze.



PYTANIA

Do której klasy chodzisz?1

Czy masz rodzeństwo?2

Czy lubisz spać ze swoim 
misiem?3



Zastanów się!

Czy odpowiedzi na 

wszystkie pytania 

zadawane w prach są 

prawidłowe? Dlaczego?

Czy wiemy wszystko o 

ludziach, którzy nas 

otaczają? Czy ta wiedza 

jest nam potrzebna?

Czy jest coś czego nie 

chaiłbyś/chciałabyś powiedzieć 



DZIĘKUJĘ



ŚRODA: CYFROWY 
ŚLAD



obejrzyj:
Cyfrowy ślad
https://youtu.b
e/O6boCexhHRc

https://youtu.be/O6boCexhHRc


ZADANIE

Jesteś sprzedawcą reklam w Internecie. Twój klient to producent 
perfum dla kobiet. Ustaliłeś, że jeżeli reklama wyświetli się kobietom po 
18 roku życia producent zwiększy sprzedaż perfum. Na podstawie 
historii odwiedzanych stron wskaż, któremu użytkownikowi powinna się 
wyświetlić reklama. Ustal

1 płeć: kobieta czy 

mężczyzna/chłopiec czy 

dziewczynka

2 wiek: dziecko czy dorosły
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UŻYTKOWNIK 1
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UŻYTKOWNIK 2
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UŻYTKOWNIK 3



DZIĘKUJĘ



CZWARTEK: NASZE 
PRAWA



DANE OSOBOWE POD 
KAŻDĄ POSTACIĄ, NP: 

NASZ WIZERUNEK, IMIĘ I 
NAZWISKO, CO TO LUBIMY, 
GDZIE MIESZKAMY, TO CO 

NAS WYRÓŻNIA SĄ 
CHRONIONE PRAWEM. ICH 
OCHRONA ZAPEWNIA NAM 

PRYWATNOŚĆ. 



ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 

2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

RODO



•do wiedzy kto i jakie nasze dane 

przetwarza oraz w jaki sposób je 

wykorzysta.

Każda instytucja i firma, która 

gromadzi nasze dane osobowe musi 

nas o to poinformować poprzez tzw. 

klauzulę informacyjną;

•do poprawiania i uzupełniania 

swoich danych jeśli są nieprawidłowe 

lub niepełne;

•do żądania usunięcia danych, jeśli 

ktoś posiada o nas informacje a my 

sobie tego nie życzymy;

RODO GWARANTUJE NAM NASZE PODSTAWOWE 
PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH 

OSOBOWYCH. TO PRAWO :

•do ograniczenia przetwarzania czyli np. ten kto 

ma nasz numer telefonu nie może do 

nas zadzwonić, może go tylko 

przechowywać;

•do dostępu do swoich danych i do 

otrzymania ich kopii, np. każdy kto ma

zainstalowane pliki cookie przez serwis 

internetowy może zażądać informacji 

o tym co wie o nim administrator 

serwisu, jakie informacje posiada ;

•do cofnięcia zgody na przetwarzanie 

danych w dowolnym momencie;

•do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych osobowych oraz do sądu;

•do przenoszenia danych, np. ze szkoły do szkoły;

•do sprzeciwu wobec przetwarzania np. 

wobec uzasadnionego interesu 

administratora,

kiedy administrator chce zarabiać na 

naszych danych osobowych;

•do nie podlegania profilowaniu i 

zautomatyzowanym decyzjom, tj. 

decyzjom wydanym przez algorytmy 

komputera, np. dziennik librus wylicza 

każdemu uczniowi średnią na semestr i 

proponuje ocenę końcową, ale to 

nauczyciel podejmuje decyzję jaką ocenę 

wystawi na koniec. 

•



1
ZADANIE

Ustal do kogo możesz zgłosić swój 
sprzeciw jeśli na stronie szkoły 
pojawi się Twoje zdjecie, bez Twojej 
zgody.

Za stronę szkoły i za to co jest na 

niej umieszczone odpowiada 

szkoła, czyli jest jej 

administratorem i do niej należy 

zgłosić swój sprzeciw. Zgodnie z 

prawem administratora 

reprezentuje ten kto nim kieruje.

2
Zastanów się kto kieruje szkołą i 

do kogo należy zgłosić swój 

sprzeciw?



DZIĘKUJĘ



PIĄTEK: JAK SIĘ 
CHRONIĆ?



Chroniąc 
swoje dane 
osobowe 
chronimy 
swoją
prywatność!



JAK SIĘ CHRONIĆ?

Znaj swoje prawa!1

Korzystaj z antywirusa4
Nie podawaj informacji o  
sobie w sieci.5

2

6

7

3

Stosuj bezpieczne hasła i nie 
dziel się nimi z nikim.

W razie wątpliwości zawsze 
pytaj rodziców!

Nie rób zdjęć ani ksera 
swoich dokumentów np. 
legitymacji czy paszportu i 
nie pozwalaj wykonywać ich 
innym

Nie korzystaj z publicznych sieci 
internetowych.



ZADANIE

Bezpieczeństwo i prywatność w sieci pomagają nam zapewnić 
awatary

"awatar to obrazek reprezentujący danego uczestnika świata 
wirtualnego, np. użytkownika forum lub gracza w grach online."
źródło: https://dobryslownik.pl/slowo/awatar/140174/

Narysuj swojego awatara. 



DZIĘKUJĘ


