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      Już nie GIODO... tylko

Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych
(PUODO)

Nasza szkoła już po raz
kolejny jest uczestnikiem
programu "Twoje dane twoja
sprawa"

od 25 maja 2018 r.
rozpoczynamy w Polsce
stosować 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, zwane także
RODO)
Pod tym skrótem kryje się
niemal 90-stronicowy
dokument  wprowadzający
nowe regulacje dotyczące
gromadzenia danych
osobowych oraz
zarządzania nimi. Co to
oznacza dla zwykłego

użytkownika? Zmiany są
poważne przede
wszystkim dla instytucji
przetwarzających nasze
dane osobowe, dla
przeciętnego użytkownika 
nie są one nadzywczajnie
istotne.    
Anna Kaim  koordynator
programu TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA 

Zachęcamy do zapoznania
się z najnowszymi
informacjami na temat
zmian na oficjalnej stronie
urzędu. 

www.uodo.gov.pl

Szczególnie polecamy list
Pani Edyty Bielak – Jomaa -
prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. 

Zgodnie z RODO, nie ma
już obowiązku rejestrowania
zbiorów danych osobowych,
co jest korzystne dla szkół.
Jednak należy zadbać 
o zgody na przetwarzanie
danych osobowych np. 
w przypadku konkursów
międzyszkolnych

https://abi.giodo.gov.pl/

http://tygodnikkrag.pl/cms/nowa-sol/2018/04/strasza-nas-rodo/

Od tego dnia Generalny
Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (GIODO)
zmienił swoją nazwę na
PREZESA URZĘDU
OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH
a jego Biuro stało się
Urzędem Ochrony Danych
Osobowych. 

https://uodo.gov.pl/pl

      Jakie zmiany wynikają 
                z RODO?
Na ten temat przeczytasz 
na stronie 2 naszej gazetki.

...

...

.

http://www.uodo.gov.pl
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       ZMIANY WYNIKAJĄCE Z RODO

NALEŻY PRZEKAZAĆ
TWARZAJĄC DANE

PAMIĘTAJ! 
Masz prawo do bycia zapomnianym.
Oznacza to, że możesz żądać usunięcia swoich
danych wtedy, gdy nie ma podstaw do dalszego
ich przetwarzania.

...

..

Według RODO Administrator Danych
Osobowych (ADO) ma obowiązek
uświadomić zainteresowanych, po co
przetwarza dane i co to dla nich
oznacza. Jest wiele informacji, które
należy przekazać osobie, od której dane
są pozyskiwane.

STOPKA
REDAKCYJNA
Aleksandra
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Oskar Kwiatkowski,
Cezary Misztal,
Sebastian Wojda, 
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Opiekun:
Anna Kaim
Korektor:
Wioletta Styczyńska
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PROJEKTOWA 
REALIZUJĄCA

GRĘ
SPRAWNOŚCIOWĄ
w ramach programu

TWOJE DANE
TWOJA SPRAWA

dane kontaktowe administratora danych 
i inspektora ochrony danych osobowych
jeżeli został powołany,
cel przetwarzania danych i podstawy prawne
do tego,
 odbiorców danych lub ich kategorie,
zamiar transferu danych do państwa
trzeciego, 
okres przechowywania danych, a gdy nie
można go sprecyzować, kryteria jego
ustalenia, 
prawo do żądania od administratora dostępu
do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania i uprawnieniu do przenoszenia
danych, 
prawo do cofnięcia w dowolnym momencie
udzielonej zgody na przetwarzanie,

o prawie wniesienia skargi do organu
nadzorczego,
o tym czy podanie danych jest wymogiem
ustawowym, umownym, lub warunkiem
zawarcia umowy i czy osoba której dane
dotyczą ma obowiązek ich przestawienia 
i co oznacza dla niej niewywiązanie się 
z tego
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,
zasadach tego i konsekwencjach dla klienta
w tym o profilowaniu jeżeli jest stosowane. 

Profilowanie, czyli bardzo powszechne
zjawisko polegające na zbieraniu informacji 
o konsumencie na podstawie jego zachowań 
w sieci.

Wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji
zbiorów danych osobowych i zmian 
w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie 
z rejestru, Administratorzy Bezpieczeństwa
Informacji zarejestrowani w ogólnokrajowym
rejestrze przed 25 maja 2018 r. z mocy prawa
powinni stać się Inspektorami Ochrony Danych,  
RODO przewiduje obowiązek publikowania
danych kontaktowych inspektora ochrony danych
(DPO), które  powinny zawierać adres
korespondencyjny, telefon kontaktowy,
dedykowany adres e-mail, może być  infolinia,
formularz kontaktowy z DPO na stronie
internetowej danego podmiotu. Budzącą
najwięcej emocji zmianą, którą ma wprowadzić
unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych, są znaczne kary pieniężne
- nakładane w przypadku wystąpienia
uchybień w przetwarzaniu danych.

      INFORMACJE JAKIE
GROMADZĄC I PRZE 

..

..
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WARTO ZNAĆ
www. otwartezasoby.pl

II dzień szkolenia
budynek Oxford Tower

         JAK TO SIĘ ZACZĘŁO... czyli szkolenie w Warszawie 
  dla  koordynatorów programu TWOJE DANE TWOJA
SPRAWA

Szkolenie odbyło się w dniach 26 - 27
października 2017 roku w Warszawie.
Uczestniczyła w nim pani Anna Kaim,
która od początku zajmuje się
realizacją programu w naszej szkole.

Dwudniowe szkolenie uroczyście otworzyła dr
Edyta Bielak – Jomaa, Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. O co chodzi 
w ochronie danych osobowych i jak dochodzić
swoich praw zaprezentował Piotr Drobek z
Biura GIODO, natomiast Barbara Gubernat
przedstawiła wybrane zagadnienia
i regulacje prawne dotyczące ochrona danych
osobowych. Pan Paweł Makowski opowiedział
o monitoringu wizyjnym w szkole. 
Założenia organizacyjne Ogólnopolskiego
Programu Edukacyjny GIODO „Twoje dane –
Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana
do uczniów i nauczycieli” przedstawiła Anna
Dudkowska pracownik Biura GIODO. 

Grażyna Gregorczyk z Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie w przystępny sposób
opowiedziała, jak chronić cyfrową  tożsamość
oraz dlaczego warto i jak uczyć o ochronie
danych osobowych.

To prezentacja ciekawych inicjatyw z
poprzedniej edycji programu: 

Pani Anna Janik z PG nr 18 oraz SP nr 48 w
Łodzi przedstawiła Program Sprawnościowy
GIODO, który wymyśliła i który, jako projekt
ogólnopolski, będzie realizowany w tym roku. 
Pani Marzena Grzegorczyk - SP w Nowych
Skalmierzycach, opowiedziała o projekcie
edukowania starszego pokolenia
AKCJA – REAKCJA. 
Pani Anna Lewandowska z Gimnazjum nr 132
w Warszawie omówiła działanie realizowane w
ramach szkolnej wycieczki ZAdane dane.

Był to dzień pełen wrażeń i inspiracji do
działania w kolejnym roku szkolnym.

Odkrywaj materiały, 
z których możesz
korzystać za darmo 
i bez ograniczeń
prawnych.

Bazy muzyki i
dźwięków, które
możesz za darmo
wykorzystać .

Materiały wideo do
wykorzystania,
nagrania ciekawych
wykładów i wydarzeń
na licencjach Creative
Commons.
Darmowe i wolne
zdjęcia.
Przydatne aplikacje 
i programy.

Otwarte zasoby
edukacyjne,
przygotowane z myślą
o szkole z szerokimi
prawami do
ponownego
wykorzystania.
E-booki, literatura
piękna i podręczniki za
darmo.

Gościem pierwszego dnia tegorocznego
spotkania był też pan Kamil Śliwowski
menadżer do spraw komunikacji fundacji
Katalyst Education, animator i trener
specjalizujący się w edukacji medialnej, prawie
autorskim oraz bezpieczeństwie w sieci.
Poruszył on problem przyszłości w
sprofilowanym świecie i jak przygotować się
do niej w szkole.  

Każdy uczestnik spotkania otrzymał pakiet
bezpłatnych materiałów edukacyjnych, w skład
którego wchodzą: broszury informacyjne
dotyczące zasad przetwarzania danych
osobowych, scenariusze lekcji, prezentacje
multimedialne i inne pomoce dydaktyczne
ułatwiające realizację Programu.

..

..

https://www.giodo.gov.pl/photos/thumb/thumb_w1024/data/gallery/10206/_org/12759.jpg

https://www.giodo.gov.pl/photos/thumb/thumb_w1024/data/gallery/10206/_org/12757.jpg
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        DEBATA „CZY POTRAFIMY CHRONIĆ 
                SWÓJ WIZERUNEK W SIECI”

,,,

...

... ...

     Kilka miliardów osób na świecie korzysta z Internetu. Jesteśmy wiecznie
on-line: przeglądając strony, korzystając z portali społecznościowych,
udostępniając zdjęcia,  opowiadając, co robiliśmy, gdzie jesteśmy, ściągając
pliki, oglądając filmy i słuchając muzyki – zarówno w domu, jak i w drodze do
szkoły,a nawet, niestety, podczas lekcji i spotkań ze znajomymi. Większość z
nas nie wyobraża sobie dnia bez dostępu do Internetu, dlatego grupa
projektowa, działająca w szkole, podjęła się zadania zorganizowania debaty
„CZY POTRAFIMY CHRONIĆ SWÓJ WIZERUNEK W SIECI”

Obecnie zauważyć możemy trzy taktyki
związane z udostępnianiem o sobie informacji
w sieci i publikowaniem treści pod swoim
nazwiskiem
- jedna to niedbalstwo o to, co zamieszczamy,
- druga to ostrożność i unikanie jakiejkolwiek
aktywności.
- trzecia taktyka natomiast koncentruje się na
świadomym, wybiórczym prezentowaniu
wybranych informacji i pokazywaniu się z jak
najlepszej strony. 

https://www.heuristic.pl/blog/e-marketing/Jak-
dbac-o-swoj-wizerunek-w-Internecie;189.html 

2. Czynności wykonywane przez innych
użytkowników sieci, np.: 

publikowanie zdjęć i filmów z naszym
udziałem
tagowanie zdjęć (oznaczanie zdjęć:
miejsca, i osób które się na nich znajdują)
publikowanie informacji i opinii na nasz
temat. 

grono znajomych (kogo mamy wśród
znajomych, ilu mamy znajomych); itp

Możemy wyróżnić dwie główne formy
aktywności w sieci, które wpływają na nasz
wizerunek:
1. Czynności wykonywane przez nas samych
np.:

publikowanie zdjęć, filmów ze swoim
udziałem (jak na nich wyglądamy, jak się
prezentujemy, co mówimy);
komentowanie (co i w jaki sposób
komentujemy);
publikowanie tekstów, filmów i zdjęć (jakie
materiały publikujemy);
sposób wyrażania się w sieci —  to, czy
piszemy zgodnie z zasadami poprawnej
polszczyzny, czy przeklinamy, jak duży
mamy zasób słów;
"lajkowanie", udostępnianie (wskazuje na
nasze preferencje, sympatie);

A.K.

A.K.

A.K. A.K.
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       LOTERIA FANTOWA Z DANYMI OSOBOWYMI W TLE

na przetwarzanie
danych osobowych

Nowe zasady
formułowania zgody 

3 lutego 2018 r. podczas XVIII BALU
WOLONTARIUSZA zorganizowaliśmy
dla gości LOTERIĘ, której motywem
przewodnim była ochrona danych
osobowych. Chcieliśmy się
przekonać,czy wolontariusze mają
podstawowe informacje na ten temat.

    Bardzo cieszymy się, że nasza loteria cieszyła
się ogromnym zainteresowaniem, gdyż jej
przygotowanie zajęło nam mnóstwo czasu. W
zbieraniu fantów pomagali również rodzice. Wśród
nagród znalazły się między innymi gadżety
reklamowe różnych firm, zaproszenia na pizzę,
basen, zakładki do książek, lampki do laptopów i
wiele innych. Idealnym miejscem do organizacji
loterii okazała się świetlica szkolna, do której
prowadziły  schody wprost z sali balowej.
Początkowo tylko kilka osób zainteresowało się
tym wydarzeniem. Szybko jednak rozeszła się
wieść, że za prawidłową odpowiedź na pytanie
dotyczące ochrony danych osobowych można
wylosować atrakcyjne nagrody. Tłum
zainteresowanych szybko gęstniał. Uczniowie
prowadzący loterię sprawnie udzielali odpowiedzi
w przypadku, gdy uczestnik nie znał odpowiedzi
na wylosowane pytanie.

W myśl nowych przepisów, zgody
muszą być:

jednoznaczne i konkretne
wyrażane  dobrowolnie i
świadomie (zakazuje się 
odgórnego zaznaczania
checkboxów)
być formułowane jasnym i
czytelnym językiem (zawiłe będą
traktowane jako nieskuteczne)
mieć charakter wyraźnego
działania – oświadczenia lub
potwierdzenia. 

Do tej pory zgody te często były pisane w
sposób niejasny, nierzadko jako zbitek wielu
zgód w jednym punkcie, lub po prostu
posiadały odgórnie zaznaczony checkbox
zgody na przetwarzanie danych w celach
fakturowania, ale też dla celów
marketingowych lub zgoda na udostępnianie
danych podmiotom trzecim. Jeden checkbox
– i tracimy kontrolę nad swoimi danymi.
RODO tego zabrania.
Według nowych zasad konsument musi być
poinformowany o celu i sposobie
przetwarzania danych osobowych i 
możliwości żądania od administratora danych
osobowych zaprzestania ich przetwarzania. 

.

.

To była wspaniała loteria z danymi osobowymi w
tle..., która na długo pozostanie nie tylko w naszej
pamięci. Wiele pochwał usłyszeliśmy od
opiekunów szkolnych klubów wolontariatu z
różnych miejscowości.

Czy podoba ci się
sprofilowany świat
CIRCLE przedstawiony
w filmie KRĄG, który
mieliśmy możliwość
oglądać w ramach
AKADEMII FILMOWEJ
kina HELIOS?

Na Wasze pisemne
wypowiedzi na ten
temat czekamy do 7
czerwca 2018 roku.
Dla najlepiej napisanej
pracy przewidujemy
nagrodę w postaci
publikacji artykułu w
naszej szkolnej
gazetce 27PRESS

Prace przysyłajcie na
adres:

anna.kaim@psp27.
radom.pl

NAPISZ MOŻE TO
WŁAŚNIE TY

WYGRASZ GŁÓWNĄ
NAGRODĘ!

A.K.

A.K.
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