
 

DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA – 

PORADNIK UODO DLA SZKÓŁ 

 

Szanowni Państwo, 

Poniższa wiadomość jest adresowana dla wszystkich jednostek oświatowych jakie 

obsługujemy, a także dla organów prowadzących. 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 

przygotował i udostępnił poradnik "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego 

nauczania", który wesprze dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów i rodziców w bezpiecznym 

korzystaniu z narzędzi do zdalnej nauki. Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół 

i nauczycieli, ale zawiera również informacje przydatne rodzicom i uczniom.  Zawieszenie 

zajęć sprawiło, że zarówno dyrektorzy, nauczyciele, jak i uczniowie musieli przestawić się na 

inny tryb nauki – kształcenie na odległość. Aby móc je zrealizować, można korzystać z wielu 

dostępnych narzędzi, w szczególności z tych rekomendowanych przez ministerstwo edukacji. 

W poradniku jest mowa m.in. o zabezpieczaniu danych przez zastosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych, bezpieczeństwie w korzystaniu z narzędzi do pracy 

zdalnej, a także ochronie zewnętrznych nośników pamięci. UODO opracowało również 20 

zasad bezpieczeństwa, z których powinni korzystać zarówno szkolni administratorzy, 

nauczyciele, a także uczniowie podczas zdalnej nauki, tak aby jak najlepiej chronić swoje 

dane. Wśród nich m.in. podpowiedzi dotyczące haseł, oprogramowania, zabezpieczania 

plików, sieci bezprzewodowych czy dysków przenośnych. To uniwersalne porady, które 

mogą być przydatne również w innych dziedzinach naszego życia – warto o nich pamiętać na 

co dzień. 

UODO przypomina także, że w  przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy konsultować 

się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych. Dlatego też w przypadku pytań służę 

pomocą-504976690. 

 

W związku z realizacją zadań IOD i ADO w zakresie stosowania odpowiednich środków 

organizacyjnych oraz edukacji personelu w zakresie ochrony danych proszę o przesłanie 

załączonych poradników i wskazówek dla nauczycieli celem zapoznania się. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

W skrócie chciałbym się odnieść do najczęściej pojawiających się pytań. 

 W podręczniku UODO wskazuje się na:  

1. „Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator będzie 

przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej oraz jakie w związku 

z tym przysługują mu prawa” 

 

Nie ma tutaj obowiązku aby opracowywać kolejnych klauzul informacyjnych gdyż 

osoba posiada już te informacje ( art. 13 ust. 4 RODO). Cel oraz prawa przysługujące 

osobie się nie zmieniają. Zmienia się tylko charakter pracy ( zdalna) 

 

2. „ RODO nie zabrania wykorzystywania przez nauczyciela prywatnego komputera, 

tabletu, czy telefonu do przetwarzania danych osobowych w związku ze zdalnym 

prowadzeniem zajęć. Urządzenia te muszą być jednak odpowiednio zabezpieczone, a 

nauczyciel powinien postępować zgodnie z polityką lub inną procedurą wprowadzoną 

w tym zakresie w szkole” 

 

Bardzo ważna kwestia.  W dniu 18.03.2020 przesłałem Państwu regulamin pracy 

zdalnej oraz procedurę wynoszenia danych poza obszar przetwarzania oraz zgody z 

korzystania ze sprzętu prywatnego. Rekomendacja UODO ( 31.03.2020). wskazana w 

podręczniku właśnie tego dotyczy. Proszę zastosować. 

 

 

3. ”Jeżeli szkoła w celu realizacji nauki zdalnej będzie korzystać z nowych narzędzi lub 

usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, to musi także poinformować o tym, 

jak w tym zakresie będą przetwarzane dane osobowe” 

 

Powyższy obowiązek nie dotyczy klauzul informacyjnych. Nie mniej jednak dyrektor 

szkoły ma obowiązek poinformować z jakich narzędzi czy usług korzysta przy pracy 

zdalnej np.  office 365, Google Classroom, platformy edukacyjne  itp. Jest to 

kontrowersyjny zapis gdyż w większości przypadków uczniowie ewent. rodzice)  będą 

posiadały już taką informację. Nie mniej mimo wszystko należałoby poinformować 

osoby. Jeśli zaś chodzi o zakres będą przetwarzane dane to w  zdecydowanej 

większości przypadków będą te same dane jakie do tej pory szkoła posiadała. Jeśli zaś 

szkoła korzysta z nowych narzędzi tylko do samego procesu edukacyjnego (np. video 

konferencje z nauczycielem), a samo przetwarzanie danych ( np. wpisywanie ocen) 

dokonywane jest za pomocą narzędzi już wcześniej funkcjonujących np. e-dziennik to 

nie mamy do czynienia z zakresem przetwarzania danych. 

Innymi słowy:  każda ze szkół może korzystać z różnych rozwiązań nowych narzędzi 

lub usług (office 365, google classroom, facebook grup,  Microsoft Teams, G Suite, 
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Skype, Microsoft Teams, YouTube , Cito Webex czy Google Hangouts Meet itp ). 

Dlatego też proszę wskazać konkretne rozwiązania technologiczne oraz ewentualnie 

zakres.  

W przypadku pytań proszę o kontakt. 

 

 

4. „Dyrektor szkoły nie powinien zalecać nauczycielom używania przez nich prywatnych 

adresów poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub ich rodzicami (opiekunami 

prawnymi). Rekomendowane jest, by nauczyciele do korespondencji e-mailowej z 

uczniami korzystali ze służbowych adresów e-mail. Niemniej w obu przypadkach 

powinni odpowiednio zabezpieczać dane osobowe udostępniane w przesyłanych 

wiadomościach”. 

To jest tylko rekomendacja. Bezpieczniejszym, aczkolwiek niewymaganym 

rozwiązaniem jest to aby były to służbowe maile. Szczegóły w podręczniku. 

 

5. „Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, 

dzięki której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów                

e-mail” 

 

Szczegóły w podręczniku 

 

 

6. „Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez 

niego konta w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji 

obowiązku nauki w formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego 

w związku z art. 6 ust. 1 lit e RODO)” 

 

Zakres danych wskazany jest w systemie zdalnego nauczania np. imię i nazwisko, 

mail itp. 

 

 
 


