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Techniczny – zapewnienie bezpiecznej infrastruktury technicznej,  
bezpiecznego dostępu do Internetu i sieci WiFi, wyposażenia  
w oprogramowanie, programy filtrujące, systemy zabezpieczeń, itp. 

Kompetencji – przygotowanie merytoryczne: 
 personelu placówki do prowadzenia działań na rzecz 

bezpieczeństwa,  
 osób zarządzających szkolną infrastrukturą informatyczną, 
wyedukowanych w zakresie bezpieczeństwa uczniów, 
 świadomych zagrożeń, współpracujących ze szkołą rodziców 



Regulacji i procedur – opracowanie i wdrożenie przez szkołę polityki 
bezpieczeństwa (wymagania dotyczące kształcenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa informacyjnego), sposobów i zasad postępowania 
dotyczących różnych przypadków zagrożeń, pozwalających na 
skuteczne reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych  







 





 



 
 

Uczniowie – „cyfrowi tubylcy” 
  

91% nastolatków codziennie korzysta z Internetu, średnio poświęcając na 

surfowanie 2,5 godziny na dobę. 

Jak spędzają ten czas?  

98% nastolatków zadeklarowało, że korzystają z sieci do poszukiwania 

informacji i zdobywania wiedzy.  

72% młodzieży potwierdza, że nauka bez dostępu do sieci byłaby o wiele 

trudniejsza. 

65% przyznaje, że byłaby też o wiele nudniejsza.  

60% nastolatków deklaruje, że sieć jest dla nich głównym źródłem informacji 

potrzebnych do szkoły. 

Źródło danych: Raport „Nowe media w polskiej szkole” zawierający wyniki badań: „Kompetencji 

cyfrowych młodzieży w Polsce”, przeprowadzonych przez Fundację Orange oraz 

„Kompetencji cyfrowych nauczycieli i wykorzystania nowych mediów w szkolnictwie 

podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym”, za które odpowiada Polskie 

Towarzystwo Kawalerów Gutenberga. 
http://pobierzwiedze.pl/wp-content/uploads/2013/11/Nowe-media-w-polskiej-szkole-wyniki-bada%C5%84.pdf 
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Internet to wspaniałe miejsce! Możemy się tam spotykać  

z przyjaciółmi, dzielić zainteresowaniami, ulubioną muzyką i zdjęciami,  

a nawet zmieniać świat, jeśli mamy ciekawy pomysł, potrafimy coś robić 

dobrze i wystarczy nam odwagi, by wyjść z inicjatywą. 
The Web we want http://webwewant.eu/files/2014/01/Handbook_PL.pdf 

Tak bardzo powszechne korzystanie przez młodych ludzi z tysięcy 

aplikacji oraz usług internetowych sprzyja nieświadomemu 

udostępnianiu przez nich swoich danych osobowych.  

Takie zachowania w przestrzeni 

wirtualnej mogą mieć poważne 

konsekwencje także w świecie 

realnym, powodując wzrost 

zagrożeń dla bezpieczeństwa oso-

bistego i prywatności nie tylko ich 

samych, ale także ich najbliższych 

czy znajomych. 



Wideo/Ankieta.wmv


91% Prawidłowo określa i rozumie, czym są dane osobowe, chociaż  

niektórzy wskazują, że są to dane dotyczące instytucji lub w dowodzie 

osobistym . 

Prawidłowo identyfikują  proste dane spośród podanych przykładów (chociaż 

mają kłopot z takimi danymi, jak pliki Cookies, czy numer IP komputera). 



Prawidłowo wskazują (ponad 90%), które informacje o sobie mogą 

bezpiecznie rozpowszechniać  w Internecie (np. nickname, adres e-mail). 

Ale w Sieci można znaleźć dla: 

78%  nazwisko, 64%  szkołę, 14%  adres zamieszkania, 20%  numer 

telefonu, 51%  zdjęcie. 

Jednocześnie tylko 34% uważa, że ich dane osobowe są dobrze chronione 

w sieci.  



 

Są świadomi, że:  

w Sieci tylko pozornie można być anonimowym  –  90%, 

różne usługi zbierają dane o tym, co robią Internauci w Sieci – 65%, 

ale 

na razie nie przejmują się tym zbytnio – 37% 

nie interesują się tym i nie zastanawiają  –  15% 

 



95%   posiada konta na portalach społecznościowych 

40%  uważa, że dane na tych portalach należą tylko do nich lub do osób, 

którym je udostępniają 

przy czym: 

40%  podaje prawdziwe dane o sobie 

37%  kreuje swój wizerunek podając raz prawdziwe raz nieprawdziwe dane 



Znają zasady bezpiecznego tworzenia i stosowania haseł, ale nie stosują 

ich w praktyce. 



60%   uważa, że należy chronić dane osobowe w każdych okolicznościach, 

pozostali uzależniają to od miejsca i sytuacji, 

77%   uważa, że ma prawo do ochrony swoich danych osobowych, 

prawie 100%  wie, do kogo może zwrócić się o pomoc, jeśli ktoś bezprawnie 

wykorzystuje jego dane osobowe. 



Staram się chronić swoje dane poprzez istniejące 
ustawienia, aby na moje przyszłe życie zawodowe nie 
wpływało ani to, co obecnie robię prywatnie ani hakerzy 
o złych intencjach. 

Czy potrafisz wyobrazić sobie scenariusz, w którym coś, co zrobiłeś/zrobiłaś  
w Internecie kiedyś, w młodości, mogłoby ograniczyć Twoje przyszłe możliwości? 

Wiem, że uczelnie będą szukać o mnie informacji w Internecie, więc zdecydowałem 
się stworzyć naprawdę mocny, wartościowy profil. Skoro mają zamiar to czytać, to 
równie dobrze mogę na tym skorzystać i pokazać im to, co chcę, żeby zobaczyli. 

Staram się chronić swoje dane poprzez istniejące ustawienia, aby na moje przyszłe 
życie zawodowe nie wpływało ani to, co obecnie robię prywatnie ani hakerzy o złych 
intencjach. 

65%   uważa, że jest to prawdopodobne, dlatego  należy uważać, co się 

zamieszcza w sieci 

Pozostali  nie zastanawiają się nad tym problemem lub są przekonani, że  

w przyszłości usuną niewygodne informacje z Sieci 



Ze wstępnej analizy wyników ankiety wynika, że: 

dzieci i młodzież posiadają nietrywialną wiedzę na temat 
ochrony danych osobowych i bezpiecznych zachowań  w Sieci, 

zachowanie prywatności w komunikacji internetowej jest dla 
nich ważne, jednak większość z nich świadomie rezygnuje  
z dużej jej części, 

niezależnie od tego, z jakich internetowych usług czy 
aplikacji korzystają – zapominają o dbałości o swoje dane 
osobowe, nierozważnie i chętnie udostępniają na potrzeby 
różnych usług swoje dane: imiona,  nazwiska, adresy mailowe, 
wiek lub datę urodzenia, zachowania i zainteresowania, oraz 
swoje zdjęcia i filmy. 

Decyzje podejmowane przez uczniów są przewidywalnie 

irracjonalne (Peterson 2010; Losing face). 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=cpeterson 

http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1001&context=cpeterson


http://pchlitarg-katja.blogspot.com/2009/11/wino-kobiety-i-spiew-andrzej-mleczko.html 



Wychowanie przedszkolne 
Ochrona prywatności i wizerunku 

umie zakomunikować, że się wstydzi i nie 
chce uczestniczyć w danej sytuacji 
komunikacyjnej; np. nie chce być nagrywane 
lub fotografowane, nie chce rozmawiać 
przez telefon.  

Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji 

umie zakomunikować, że dana treść budzi 
strach lub poczucie zagrożenia, ale 
niekoniecznie umie temu zaradzić, np. 
celowo przełączyć kanał.  

Ochrona danych osobowych 

wie, że nie należy mówić i pisać o sobie  
i o rodzinie bez potrzeby; np. nie mówi 
obcym osobom, gdzie mieszka lub jaki 
samochód mają rodzice. 

 



Wizerunek 

wie, jakie są elementy składowe wizerunku i umie je interpretować; 

umie świadomie tworzyć swój wizerunek w zależności od kontekstu; np. wpisując 
komentarze na portalach społecznościowych, zdaje sobie sprawę, że są one elementem jego 
tożsamości w oczach innych, w tym również przyszłych pracodawców; 

rozumie konsekwencje i potrzebę świadomego budowania własnego wizerunku; np. nie 
pozwala przypadkowo fotografować swojej osoby podczas imprez.  

Ochrona prywatności i wizerunku 

umie poprawnie zidentyfikować, czy dane narzędzia (np. czat na portalach 
społecznościowych) faktycznie oferują komunikację prywatną, czy tylko jej złudzenie; 

umie posłużyć się narzędziami zwiększającymi prywatność, np. rozszerzenia przeglądarek, 
ustawienia prywatności; 

wie, do czego służą regulaminy na stronach, z których korzysta.  

Anonimowość 

umie posłużyć się narzędziami zwiększającymi anonimowość; np. TOR, anonimowe proxy, 
dystrybucja Linuksa TAILS.  

 

Szkoła ponadgimnazjalna 



Bezpieczeństwo komunikacji, pracy i transakcji 

z dużą dozą pewności rozpoznaje spam i próby phishingu; np. zwraca uwagę na to, że nie 
zgadza się adres strony bankowej; 

zwraca uwagę na certyfikaty; np. nie akceptuje automatycznie każdego napotkanego 
błędnego certyfikatu zgłoszonego przez przeglądarkę; 

wie, że istnieją narzędzia dodatkowo zwiększające bezpieczeństwo komunikacji i umie do 
nich dotrzeć; np. szyfrowanie end-to-end, poczty, PGP/GPG, OTR. 

Nadzór nad siecią 

wie, że mogą być różne cele wprowadzania nadzoru i umie je wymienić; np. ochrona dzieci  
w Internecie; uzyskiwanie dodatkowych przychodów przez daną korporację ze sprzedaży 
prywatnych danych użytkowników; 

wie, że nadzór może być legalny lub bezprawny; że może być prowadzony przez organy 
państwowe (np. policję) i osoby prywatne czy korporacje; 

wie, że istnieją metody obejścia / utrudnienia nadzoru, nie tylko techniczne; np. potrafi 
wymienić takie metody jak świadome umieszczanie informacji fałszywych lub stosowanie 
szyfrowania nie tylko do treści wrażliwych, ale również banalnych, celem utrudnienia 
identyfikacji, kiedy zachodzi ważna / wrażliwa komunikacja.  

 

Szkoła ponadgimnazjalna 



Ochrona danych osobowych 

wie, czym jest polityka prywatności; 

umie opisać treść ustawy o ochronie danych osobowych; 

rozumie pojęcia przetwarzania danych osobowych i administratora danych; 

wie, co to są dane wrażliwe; 

wie, co to jest GIODO i jakie są jego zadania. 

 

Szkoła ponadgimnazjalna 

Ze strony: 
http://carmenopl.blip.pl/archive
/1/2010 



wplatać treści związane z ochroną prywatności 
w inne, z pozoru niezwiązane z nią zajęcia, 

systematycznie,  na lekcjach różnych 
przedmiotów (dlaczego podczas lekcji biologii  
o genetyce nie wspomnieć, że genom jest również 
zestawem informacji o naszej prywatności, daną osobową) 

dając dobry przykład 

stosując różne sposoby, środki i narzędzia, 
wykorzystując również TIK 



Przyszłość jest w chmurze obliczeniowej 
 

/ fot. materiał prasowy 

http://www.miastokobiet.pl/wp-content/uploads/2014/07/Chmura.jpg


 FB  
Google  
Twitter 

Bezpłatna usługa, 
aplikacje łatwe  

Reklama oparta  
o profilowanie 

Consumer advertising  

Microsft 
 IBM 
 force.com 

Odpłatna usługa 

Oprogramowanie 
zaawansowane 
technologicznie, 
bardzo drogie 

Enterprise software 

? 

Czy to się wypośrodkuje? 



Eksploracja danych (drążenie danych, pozyskiwanie wiedzy, 
wydobywanie danych, ekstrakcja danych, ang. data mining). 

Idea eksploracji danych polega na wykorzystaniu mocy komputerów do 
znajdowania ukrytych dla człowieka (właśnie z uwagi na ograniczone 
jego możliwości) prawidłowości w danych zgromadzonych w ogromnych 
zbiorach danych - hurtowniach danych.  

Data mining to proces poszukiwania wartościowych informacji (czyli 
wiedzy) w dużej ilości danych. 



Usługi w chmurze dostarczają 
szkołom  firmy, które mogą: 

 śledzić aktywność lub profilować dzieci w Internecie w szkole w celach 
komercyjnych niezwiązanych z edukacją  

 korzystać z oprogramowania sczytującego wiadomości  poczty elektronicznej  
z  myślą  o budowaniu profili dzieci  

 udostępniać wideo lub media społecznościowe z myślą o gromadzeniu danych 
na temat dzieci 

 oferować używanie laptopów lub tabletów,  i nakładać na szkoły i uczniów 
obowiązek wyrażenia zgody na reklamę jako warunek korzystania  
z urządzenia 



Informacje o każdym zachowaniu uczniów w Internecie są gromadzone  
i zapisywane.  
Brak jasnej polityki ochrony prywatności stwarza ryzyko przetwarzania tych 
informacji do celów innych, niż edukacyjne, np. reklamowych. 





Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości  
e-mail) w celu oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich 
jak wyniki wyszukiwania, reklamy indywidualne i wykrywanie 
spamu oraz złośliwego oprogramowania.  

Tę analizę przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz 
zapisywania treści. 

 



Eric Schmidt, dyrektor wykonawczy Google: 

With your permission, you give us more information about you, 
about your friends, and we can improve the quality of our searches. 
We know where you are. We know where you've been. We can 
more or less know what you're thinking about. We know what you 
like.” 

Microsoft – reklamuje się jako firma, która nie zbiera danych. 
Google – ogłosiła w kwietniu 2014 roku, że nie będzie prowadzić skanowania  
e-maili dzieci w szkole. 



świadomie (np. opisywanie swoich zainteresowań 
na portalach społecznościowych, zawieranie 
umowy, wypełnianie ankiet) 

mimowolnie, czasem nawet nie zdając sobie  
z tego sprawy 
– wejście na dowolną stronę internetową uruchamia przepływ 

danych - administrator automatycznie uzyskuje: nasz adres IP 
oraz informacje o przeglądarce, z której korzystamy (m.in. 
wersja, system operacyjny, język i czcionki) 

– strony, które odwiedzamy, wykorzystują różne mechanizmy 
służące pozyskaniu informacji, np. ciasteczka (ang. cookies), 
czyli specjalne pliki zapisywane na komputerze użytkownika.  

 



Każde naciśnięcie przycisku „Like it” może powiedzieć 

o użytkowniku Facebooka dużo więcej niż ujawnia on 

na swoim profilu.  

Badania naukowców z Zespołu Psychometrii 

Uniwersytetu Cambridge i centrum badawczego 

finansowanego przez Microsoft.  

Specjalne programy komputerowe mogą z powodze-

niem określać informacje dotyczące: płci, orientacji 

seksualnej, wyznania, poglądów politycznych, 

inteligencji, a nawet faktów z przeszłości użytkownika. 

Podczas badań korzystano z 58 tysięcy profili na portalu Facebook 

udostępnionych przez ochotników, którzy dodatkowo wypełnili ankietę 

na swój temat.  

Naukowcy na podstawie „lajkowanych” przez użytkowników stron  

(9,9 mln) stworzyli algorytmy, które następnie zestawili z odpowie-

dziami w kwestionariuszach.  

http://www.coslychacwbiznesie.pl/assets/Facebook-like-dislike.jpg


 
Co można powiedzieć o człowieku 
na podstawie Lajków: 

 

95%  kolor skóry 

93%  płeć 

88%  orientacja seksualna 

85%  poglądy polityczne 

82%  wyznanie religijne 

78%  IQ 

75%  wiek 

73%  czy palą 

67 %  status społeczny 

65%  czy używają narkotyków 

  czy rodzice byli razem  
 w wieku 21 lat 

 

Marketing internetowy 
Spersonalizowane gazety i informacje 
Personalizacja reklam 
Personalizacja wyników wyszukiwania 
Personalizacja w mediach 
społecznościowych  

Fot. Olly – fotolia.com 



Personalizacja nauczania, np. MOOC, 
wirtualny profil konkretnego ucznia, 
jest dostępny wszędzie i zawsze, bez 
względu gdzie i za pomocą jakiego 
urządzenia (PC, komórka, tablet) ma 
zawsze osobiste okno dostępu do 
informacji dopasowanych do jego 
osobistego profilu. 

MOOC – (ang. Massive Open Online Course) – 
Masowe Otwarte Kursy Online 
 
Coursera - https://www.coursera.org/ 
 sierpień 2012 r. – milion użytkowników z prawie 

200 krajów 
 grudzień 2013 r. – 5,8 mln 
 dzisiaj – ponad 8 mln , ponad 660 kursów 



SafeGov.org jest forum dla dostawców IT i branżowych ekspertów wiodących, poświęcona 
promocji zaufanych i odpowiedzialnych rozwiązań cloud computing dla sektora publicznego.  
 
http://www.safegov.org/ 

http://www.safegov.org/




70% nauczycieli wie bardzo mało lub 
nic nie wie na ten temat 
 
95% byłoby „bardzo” lub „dość” 
zaniepokojonych, jeżeli aktywność 
dzieci korzystających z Internetu  
w szkole byłaby śledzona 





Podejmują właściwe kroki, by zapewnić  prywatność  
i bezpieczeństwo danych swoich uczniów 

SZKOŁA i NAUCZYCIELE 

Sprawdzają politykę prywatności swoich dostawców usług 
internetowych 

Poznają swoje obowiązki prawne dotyczące ochrony 
danych osobowych uczniów 

Dostarczają  skutecznie wiedzę na temat  zachowania 
prywatności na różne sposoby 



 Znają swoje prawa 

RODZICE 

Mogą o tym porozmawiać z dyrekcją szkoły 

Mają dostęp do polityki prywatności usług 
internetowych w szkole 



DZIECI I MŁODZIEŻ 

 Anonimowość w Internecie to złudzenie 

 Być  świadomym: Internet rejestruje, co piszemy w e-mailach, jakie 
strony odwiedzamy, co oglądamy na YouTube,  gdzie mieszkamy, 
uczymy się, kupujemy. 

 Świadomie i dobrowolnie wyrażać zgodę na użytkowanie swoich 
danych. 



DECYDENCI, POLITYCY 

Wprowadzają legislacje chroniące dane osobowe 
najmłodszych 

Proponują szkołom rozwiązania i promują politykę ochrony 
prywatności uczniów 



W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), 
takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie  
z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik 
przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, 
bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych 
prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook 
lub  w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika 
treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały 
udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.  

Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu 

oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy 

indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania. Tę analizę 

przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.  

Regulaminy: 



W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), 
takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z 
wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik 
przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, 
bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem 
własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w 
związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści 
objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione 
innym osobom, które ich nie usunęły.  

Nasze automatyczne systemy analizują treść (w tym wiadomości e-mail) w celu 

oferowania spersonalizowanych funkcji usług, takich jak wyniki wyszukiwania, reklamy 

indywidualne i wykrywanie spamu oraz złośliwego oprogramowania. Tę analizę 

przeprowadzamy podczas wysyłania, odbierania oraz zapisywania treści.  

Regulaminy: 

Typowy użytkownik Internetu musiałby stracić 76 

ośmiogodzinnych dni pracy, żeby faktycznie 

przeczytać zasady (politykę) prywatności każdej 

witryny, z którą miał bliższy kontakt w danym roku. 

Nic dziwnego, że ludzie po prostu przewijają tekst do 

końca i klikają „Zgadzam się” lub „Akceptuję”. 



Z rozmów i ankiet wypełnianych przez uczniów badanych szkół 
oraz z informacji na temat prowadzonych programów 
związanych z ochroną danych osobowych wynika, że dużą 
rolę odgrywa: 

wzorzec osobowościowy w zakresie ochrony danych 
osobowych wśród samych dorosłych, rodziców 
(opiekunów) i nauczycieli. 

 

„I wreszcie trzecia, chyba najważniejsza, rzecz, o której stale 
trzeba pamiętać: nauczyciel jest wzorem osobowym, czasem 
nawet potężniejszym niż rodzice.” 

Prof. Howard Gardner 

 

 



Zbyt dużym zaufaniem darzymy pasywne strategie 

ochrony informacji: zdajemy się na czynniki zewnętrzne, 

takie jak: prawo, inne osoby, technologie chroniące 

dane; 

Do pasywnych strategii zalicza się także: korzystanie  

z oprogramowania antywirusowego, antyspamowego, 

tworzenie bezpiecznych haseł; 



Ulegamy złudnemu poczuciu prywatności i bezpieczeństwa 

danych na stronach wymagających rejestracji; 

Nie uwzględniamy faktu, że informacje osobiste w sieci: to 

nie tylko dane osobowe, ale także opinie, informacje  

o upodobaniach, zainteresowaniach, aktywności online: 

jakie strony, czego szukamy, materiały multimedialne, które 

ściągamy; 

http://thumbs.dreamstime.com/z/cyfrowa-tożsamość-12172300.jpg


Wyznajemy tzw. „nierealistyczny optymizm”  obniżenie 

prawdopodobieństwa ryzyka utraty kontroli nad swoimi 

danymi w przyszłości. „Wypadki zdarzają się innym, ale nie 

mnie”; 

Dotyka nas problem samokontroli: nawet jeżeli szczerą 

intencją jest ochrona danych prywatnych, wysiłek związany  

z bezpiecznym zarządzaniem nimi odkładany jest  

w nieznaną przyszłość; 

Udostępniamy swój komputer nieuprawnionym 

użytkownikom (nauczyciel – uczniom, np. w celu 

uzupełnienia ocen). 

 





Zazwyczaj nosimy przy sobie wszystkie swoje dokumenty, 

niezależnie, czy ich w danej sytuacji potrzebujemy, czy 

nie, narażając się w ten sposób na kradzież tożsamości; 

Zapisujemy swoje hasła czy to na kartkach, czy na 

stronach internetowych, czy to w telefonie; 

Udostępniamy wiele swoich danych osobowych,  

by wziąć udział np. w konkursie internetowym; 

Pozostawiamy dowody osobiste w zastaw np. za 

wypożyczany sprzęt, np. za kajaki, łódki i skutery wodne, 

urządzenia do tłumaczenia symultanicznego; 



Nie wylogowujemy się z różnych systemów 

teleinformacyjnych, z których korzystamy, co umożliwia 

wykonanie operacji z wykorzystaniem naszych danych 

osobowych; 

Zapominamy o instalacji zabezpieczeń na urządzeniach 

mobilnych; 

Mało uwagi poświęcamy na weryfikację wiarygodności 

maili i telefonów przed udzieleniem odpowiedzi na 

zadawane pytanie; 

Nie wykorzystujemy opcji „kopii ukrytej”, czyli ukrywania 

poszczególnych odbiorców wiadomości (poza 

głównym); 



Używamy danych osobowych (daty urodzin, peselu lub 

numeru telefonu) jako haseł do poczty elektronicznej, 

pinu czy hasła do kont bankowych; 

Zapamiętujemy hasła w przeglądarkach lub portalach; 

 

 

 

Gromadzimy ważne dane na komputerach podłączonych 

do sieci i nieodpowiednio zabezpieczonych; 

Przenosimy dane uczniów na niezabezpieczonych 

pendrivach; 



Stara prawda mówi, że człowiek jest zazwyczaj 
najsłabszym ogniwem wszelkich zabezpieczeń. 
Zamiast wprowadzać suche reguły i zakazy – lepiej 
zadbać  
o edukację. 
 

Zapraszamy: 
19 listopada 2014 (środa) 

Godz. 11.00 – 15.00 

OEIiZK, Nowogrodzka 73 

Otwarte konsultacje dla dyrektorów placówek oświatowych 
i zainteresowanych nauczycieli na temat: Ochrona danych osobowych 
w szkole  



Dziękuję za uwagę….. 


