
 

 

Komunikat prasowy 
 

„Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w placówkach oświatowych” 

 

Ilość kontrowersji dotycząca stosowania przepisów o ochronie danych osobowych w szkołach 
wciąż rośnie. Jak radzą sobie częstochowskie placówki oświatowe ze stosowaniem przepisów                 
o ochronie danych osobowych? Czy udało im się uniknąć RODO-wpadek? Praktyczne 
wyjaśnienia. Merytoryczne uwagi. Odpowiedzi na pytania uczestników.  

 
Już 30 marca 2020r. w Częstochowie odbędą się pierwsze warsztaty pn. „Praktyczne aspekty ochrony 
danych osobowych w placówkach oświatowych”. Przedstawiciele częstochowskich (ale nie tylko) placówek 
dyskutować będą na temat skutecznych metodach stosowania przepisów RODO oraz problemów z tym 
związanych w realiach jednostek oświatowych. Omówione zostaną kluczowe dla jednostek zagadnienia. 
Przedstawione będą propozycje gotowych rozwiązań praktycznych. 
 
Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji oraz praktycznych umiejętności kadry oświatowej w 
posługiwaniu się przepisami o ochronie danych osobowych. Tematyka bowiem ochrony danych osobowych 
w realiach placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza 
potrzeb szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału wycelowanego dokładnie w potrzeby 
uczestników i jednostek.  

Zaprezentowany zostanie także rozwiązanie pn. RODO Sender, narzędzie do automatycznego szyfrowania 
wiadomości email oraz przesyłania hasła do odbiorcy za pośrednictwem wiadomości SMS. Rozwiązanie 
dedykowane do  wymiany dokumentacji służbowej, kadrowej, księgowe, korespondencji prowadzonej 
pomiędzy jednostkami.  
 
Głównymi prowadzącymi będą Mariusz Stasiak vel Stasek ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych 
w sektorze oświatowym, autor licznych opracowań oraz doświadczony trener,  mgr inż. Michał Kubik 
specjalista ds. zabezpieczeń systemów informatycznych.  
 
 
Termin szkolenia:   30 marca 2020 r. 
Miejsce szkolenia:   (Amaro de Sa) ul. Rydza Śmigłego 36/38 , 42-200 Częstochowa  
Informacje dodatkowe: www.edu.prostetorodo.pl 
Email:     biuro@prostetorodo.pl 
Osoba do kontaktu:  Dominik Spałek  
Telefon:    + 48 694 494 240  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Warsztaty Szkoleniowe 

„Praktyczne aspekty ochrony danych 

osobowych w placówkach oświatowych” 

Szkolenie podnoszące kompetencje oraz praktyczne umiejętności kadry oświatowej w posługiwaniu się 

przepisami o ochronie danych osobowych. Tematyka ochrony danych w tym danych osobowych w realiach 

placówek oświatowych, wciąż budzi wiele kontrowersji. Przeprowadzona przez nas analiza potrzeb 

szkoleniowych pozwoliła na przygotowanie materiału szkoleniowego wycelowanego dokładnie w potrzeby 

szkoleniowe. Dostrzegalne są braki w umiejętnościach radzenia sobie przez osoby odpowiedzialne za 

ochronę danych, ze stosowaniem w praktyce przepisów RODO.  

Warsztaty szkoleniowe ochrona danych osobowych w realiach placówek oświatowych tylko prawdziwe 

problemy, realne zagadnienia oraz propozycje konkretnych i gotowych do zastosowania rozwiązań. 

Wszystko to realizowane przy aktywnym udziale uczestników, którym gwarantujemy dyskusję w ramach 

paneli roboczych. 

 

Termin szkolenia:  30 marca 2020r. 

Miejsce szkolenia: Częstochowa 

Koszt udziału:  499,oo zł 

Ilość osób:  Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapisy:   www.edu.prostetorodo.pl 

Prowadzący:  Mariusz Stasiak vel Stasek 

Kontakt:  Dominik Spałek 

   +48 694 494 240 

 

 

 Rekrutacja do placówki oświatowej zgodnie z zasadami z Art 5 RODO  

Zagadnienie, które w realiach placówek oświatowych wymaga uwagi, ze względu na swoją 

złożoność. Konieczność określenia prawidłowych procedur rekrutacyjnych, w tym ustalenia 

zakresu danych, jakie będą pozyskiwanych od kandydatów, to tematy wymagające analizy i 

jednoznacznej interpretacji. 

 

 Relacja Szkoła - Lekarz dentysta/pielęgniarka wg ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  

Dnia 12 września 2019r. weszły w życie nowe przepisy regulujące kwestie związane z opieką 

zdrowotną nad uczniami. Niestety wciąż zaobserwować można szereg nieprawidłowych 

praktyk administratorów danych osobowych. Najczęściej powodem tego jest nieznajomość 

nowych regulacji. Udostępnienie, ujawnienie, powierzenie, współpraca, wzajemne 

oskarżania o brak przestrzegania przepisów to zagadnienia, które wraz z nową ustawą 

zaczęły pojawiać się w szkołach. Na bazie studium przypadków omówimy każde z nich. 



 

 

 Realizacja obowiązku informacyjnego w szkole 

Realizacja obowiązku informacyjnego, w taki sposób, aby administrator posiadał możliwość 

rozliczenia się z niego jest zagadnieniem, które wymaga analizy i przygotowania narzędzi do 

zastosowania ustalonych reguł. Również kwestie związane ze zwolnieniami, czyli z 

sytuacjami, kiedy nie ma obowiązku realizowania obowiązku informacyjnego są tematem, 

który wymaga dodatkowych wyjaśnień. Rodzice, prawni opiekunowie, dzieci, dziadkowie, 

ciocie, wujkowie i inne osoby bliższe lub dalsze dziecku, ich wszystkich dane osobowe są 

przetwarzane w szkole, czemu? Po co? Jak długo? Na jakiej podstawie? Na te i inne pytania 

musimy znać odpowiedź, aby udzielić ją osobą, których dane dotyczą. 

 

 Odbiór dziecka z placówki przez osoby upoważnione  

Zagadnienie, które z praktycznego punktu widzenia wymaga opracowania odpowiednich 

procedur i wdrożenia prawidłowego trybu postępowania. Pobyt dziecka na świetlicy 

wymaga przetwarzania danych osobowych, jakich? To pytanie nie pozostanie bez 

odpowiedzi. Czy potrzebna jest zgoda babci na przetwarzanie danych osobowych? Czy 

babcia może skorzystać z prawa do bycia zapomnianym? 

 

 Relacja szkoła a jednostką zapewniająca wspólną obsługę finansową  

Płaszczyzna tematyczna, która budzi wiele kontrowersji. Prawidłowe określenie relacji, z 

punktu widzenia przepisów o ochronie danych osobowych, jest bardzo istotne dla 

poprawności działań realizowanych przez administratora danych osobowych. Temat o tyle 

ciężki co jego właściwe zrozumienie jest niezbędne, aby relacja ta była prawidłowa, w 

szczególności gdy jednostką obsługującą jest organ prowadzący.  

 

 ZFŚS i Fundusz Zdrowotny Nauczycieli 

Problematyka prawidłowego procesu udzielania upoważnień, zbierania i przechowywania 

danych. Kwestie praktyczne związane z przeglądem posiadanych przez administratora 

danych, jak również to komu są one udostępnianie, wszystko to wymaga szczegółowego 

omówienia i wyjaśnienia rozbieżnych interpretacji. Jakie zmiany wprowadził nam 2019 rok 

w ZFŚS? Kto co może, a co nie? Jakie dane zbierać, jak dostosować regulamin ZFŚS? W 

końcu czyim zadaniem jest FZN? 

 

 Przetwarzanie danych osobowych podczas konkursów, zawodów, innych wydarzeń  

Nieodzownym elementem procesu edukacji jest organizacja imprez towarzyszących. Ich 

przygotowanie wymaga nie tylko zaaranżowania logistycznego. Administrator danych 

osobowych powinien mieć świadomość obowiązków, jakie go obciążają w związku z planem 

realizacji np. festynu, konkursu, zawodów sportowych itd. Jak jest wydarzenie to nie 

zabraknie również jego promocji i relacji z jego wystąpienia, a więc i na szkoleniu nie 

zapomnimy omówić kwestii wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku dzieci, 

rodziców i osób trzecich w ramach organizowanych wydarzeń.  

www.edu.prostetorodo.pl 



 

 


