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Treść spotkań

Poniedziałek: Dane osobowe

Wtorek: Prywatność

Środa: Cyfrowy ślad

Czwartek: Nasze prawa

Piątek: Jak się chronić?
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Witajcie!

Dziś zaczynamy cykl pięciu spotkań 

poświęconych ochronie danych 

osobowych. Okazją do spotkań jest  28 

stycznia 2021, kiedy 

obchodzimy Dzień Ochrony danych 

Osobowych.
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Dane osobowe 
Poniedziałek



Co to są 
dane 

osobowe?

Możemy posłużyć się dwiema 
definicjami.

1. to tzw. definicja legalna czyli 
przepis, artykuł prawny
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„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;

Art.. 4 pkt. 1 RODO Tytuł prezentacji 6



Co to są 
dane 

osobowe?

2. to definicja  
„zinterpretowana” czyli 
opisująca to co jest w 
definicji
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„dane osobowe” to wszystko to,  po 
czym możemy rozpoznać konkretne 
osoby; to te cechy i nazwy, które 

sprawiają, że wiem kiedy 
rozmawiam z osobą mi znaną a 
kiedy rozmawiam z kimś obcym.
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Często o tym czy mamy do czynienia z 
danymi osobowymi decyduje kontekst
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• Nie można wyliczyć jednoznacznie, które dane są danymi 
osobowymi, a które nie, np.: imię i nazwisko to są dane osobowe, 
ale data urodzenia już nie. Ważne jaki „zestaw” informacji 
posiadamy. Czasem wystarczy imię by wskazać osobę fizyczną, 
czyli by mieć do czynienia z danymi osobowymi.

• Wyobraźnie sobie, że jesteście uczniem. Stoicie na poznańskim 
Starym Rynku i dostajecie zadanie odnalezienia nauczyciela  
uczącego w szkole o nazwisku Jan Nowak. Żadnych dodatkowych 
informacji. Jak oceniacie swoje szanse na sukces?



• Powtórzmy tę sytuację, ale w innym miejscu. Jesteście 
uczniem. Stoicie na korytarzu w szkole i nagle otrzymujecie 
to samo zadanie: znaleźć nauczyciela  uczącego w szkole 
o nazwisku Jan Nowak. 

• Czy widzicie różnicę? 

• Jeżeli jako nauczyciel powiem, że szukam Kasi. Trudno jest 
wskazać czy chodzi o nauczycielkę, czy uczennicę. Jeżeli 
powiem, z kolei, że szukam Kasi z klasy 1c, to już wiemy o 
którą konkretnie osobę chodzi. 
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Jeżeli na podstawie 
posiadanych informacji 

jesteśmy w stanie 
wskazać osobę 

fizyczną, to znaczy, że 
dysponujemy danymi 

osobowymi.



Zadanie: Czy odgadniesz o kim mowa? 
Jeśli uważasz, że znasz dane osobowe   
wskazanej osoby to podaj jej nazwisko  

Nauczyciel 
muzyki w 

naszej szkole.

1

Opiekun 
małego 

samorządu w 
naszej szkole.

2

Prezydent

3

Przewodniczący 
Rady Rodziców.

4

Wicedyrektor

Szkoły 
Podstawowej 

nr 58.

5
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Odpowiedzi:

Kamil Madej

1

Klaudia 
Koczorowska

2

O którym 
prezydencie 

pomyśleliście?

Kraju czy miasta?

3

Czy napisałam, że 
chodzi o 

przewodniczącego 
Rady Rodziców  z 

naszej szkoły? Czy z 
Wasze klasy?

4

Ewa 
Prajwowska

5
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Do jutra!



Prywatność
wtorek
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• Czy macie telefon? Adres e-mail? A może piszecie pamiętnik?

• Czy często pokazujecie innym zawartość swojego telefonu, 
skrzynki e-mail, pamiętnika, swoje sprawdziany i zeszyty?

• Wyobraźcie sobie, co byście czuli gdyby każdy Wasz zeszyt, 
napisany przez Was sprawdzian, wiadomość e-mail, sms, 
pamiętnik (jeśli go prowadzicie), każda tajemnica jaką 
powierzyliście przyjacielowi to wszystko razem, albo każde z 
osobna zostało opublikowane, upublicznione np. na stronie 
naszej szkoły. 



Czy chcemy pokazywać o sobie 

wszystko czy tylko to co sami 

sprawdzimy? Z czego jesteśmy dumni, 

albo przynajmniej to, co nas nie 

zawstydzi. 

Co by się stało gdybyśmy nie mieli 

wyboru? W tedy nie mielibyśmy 

prywatności.
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Prawo do prywatności

PRAWO DO PRYWATNOŚCI 

(najstarsza definicja)

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.)

Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka Artykuł 12

(najczęściej przywoływana definicja)

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

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.
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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.
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Zadanie: Weź kartkę i długopis, i odpowiedz
na pytania.

Do której 
klasy 

chodzisz?

1

Czy lubisz 
jeść 

czekoladę?

2

Czy śpisz z 
rodzicami?

3

Jaki jest Twój 
ulubiony 

youtuber?

4

Kogo 
najbardziej 
kochasz?

5
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Pomyśl!

Jakie uczucia towarzyszyły Ci 
przy udzielaniu odpowiedzi?

Czy chcemy odpowiedzieć na 
wszystkie pytania?
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Nie!

Niektóre pytania innych ingerują w 
naszą prywatność. Nie musimy na 

nie odpowiadać!
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Do jutra!



Cyfrowy ślad
środa



Obejrzyj

Cyfrowy ślad 
https://youtu.be/O6boCexhHRc

Jakie ślady zostawiamy w 
Internecie?
https://youtu.be/kAvjCdoqPD0
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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

• Płeć: kobieta czy mężczyzna

• Wiek: dziecko czy dorosły
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Użytkownik 1
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Użytkownik 2
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Użytkownik 3
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Do jutra!



Nasze prawa
Czwartek 



RODO
Od 2018 r. w całej Unii 
Europejskiej obowiązuje 
Rozporządzenie 
Parlamentu 
Europejskiego i Rady, 
które gwarantuje 
wszystkim obywatelom 
Unii ochronę ich 
prywatności w związku z 
przetwarzaniem danych 
osobowych.
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Prawo chroni wszystkie informacje, 
które nas dotyczą:

 Wizerunek,

 Imię i nazwisko,

 Wiek, 

 Co czytamy,

 Co lubimy/czego nie lubimy,

 Co kupujemy,

 Gdzie kupujemy,

 Gdzie mieszkamy i wiele innych.



Prawa osób, których dane są przetwarzane

Mamy prawo:

• 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;

• 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;
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• 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. 



Zadanie

Na kolejnym slajdzie znajduje się fragment klauzuli 
informacyjnej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. 
Zastanów się, czy zapisane są w niej wszystkie nasze 
prawa?
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• „Każda osoba fizyczna działająca we własnym imieniu lub 
osoba fizyczna upoważniona do działania w cudzym imieniu 
korzystająca z … (dalej Użytkownik …) posiada prawo żądania 
dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich 
sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

• Każdemu Użytkownikowi … przysługuje również prawo do 
usunięcia swoich danych osobowych w przypadku rezygnacji z 
funkcji usługowych …, których świadczenie nie jest powiązane 
z zasadami archiwizacji dokumentów w UPRP.

• Przetwarzane dane osobowe nie są wykorzystywane do 
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do 
profilowania.

• Każdemu Użytkownikowi … przysługuje prawo …
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Do jutra!



Jak się chronić?
Piątek



Co chronimy?
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Kiedy mówimy o ochronie danych 
osobowych często kojarzy nam się 
to np. z licznymi zgodami, o które 
jesteśmy pytani w szkole, urzędzie, 
sklepie czy korzystając z Internetu. 

Czy rzeczywiście problemem jest to 
czy nasze zdjęcie pojawi się na 
stronie szkoły czy też nie?



Chronimy nie samo zdjęcie, a naszą

Prawo do ochrony danych osobowych 

ma za zadanie chronić naszą 

prywatność, czyli prawo do decydowania 

o tym co i kto o nas wie. 
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Środki 
ochrony

1. Znaj swoje prawa!

2. Czytaj regulaminy i zgody.

3. Nie podawaj informacji o sobie w 
sieci.

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

5. Korzystaj z antywirusa.

6. Sprawdź ustawienia prywatności 
w swojej przeglądarce.

7. Stosuj bezpieczne hasła i nie dziel 
się nimi z nikim.

8. Nie korzystaj z publicznych sieci 
internetowych.
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Jak bezpiecznie korzystać z mediów 

społecznościowych?

https://youtu.be/xWkCkwsLA10

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w 

sieci?

https://youtu.be/U6iPiVV5fPA
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Zadanie 
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• Sprawdź w ustawieniach swojej przeglądarki kto może sprawdzać 
Twoją lokalizację, jakie strony mogą korzystać z Twojej kamery i 
mikrofonu.

• W zależności od przeglądarki z której korzystasz, aby sprawdzić jej 
ustawienia musisz wejść w trzy kropki (gogle, Microsoft Edge) albo 
trzy poziome linie (firefox) w prawym górnym rogu.

• Następnie w ustawienia (google, Microsoft Edge) lub panel ochrony 
(firefox), następnie w prywatność i bezpieczeństwo (google, 
Microsoft Edge) lub uprawnienia (firefox), a na koniec w ustawienia 
witryn (google, Microsoft Edge).
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Dziękuję 
za uwagę!


