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Ogólnopolski   
Program 
Edukacyjny
„Twoje dane -

Twoja sprawa”



Co oznacza skrót GIODO ?
GIODO - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W Polsce

jest nim pani Edyta Bielak–Jomaa - doktor nauk prawnych.

Zadania i kompetencje GIODO: 
 kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych,
 wydawanie decyzji administracyjnych i rozpatrywania skarg w sprawach
wykonania przepisów o ochronie danych osobowych,
 prowadzenie rejestru zbiorów danych oraz rejestru administratorów
bezpieczeństwa informacji,  
 inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia
ochrony danych osobowych,
 uczestniczenie w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji
zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych.



CO TO SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe
to np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, PESEL, numer
telefonu. Dane osobowe to każda informacja dotycząca osoby, na
podstawie której można tę osobę łatwo zidentyfikować.

Pamiętajmy, że w sieci do identyfikacji użytkownika nie zawsze jest 
potrzebne imię i nazwisko – czasem wystarcza sam tymczasowy
identyfikator (np. nick). To dość, by zebrać informacje o nas, które mogą
być gromadzone i przekazywane dalej bez naszej świadomości.



CO TO SĄ DANE 
WRAŻLIWE?

Dane uważane za szczególnie 
chronione zwane są danymi 
wrażliwymi. Katalog danych 
wrażliwych obejmuje 
informacje osobiste, między 
innymi dane dotyczące 
zdrowia, nałogów, wyznania, 
przynależności społecznej.



Twoje dane
w sieci

Internet jest źródłem wiedzy i narzędziem

komunikacji. Daje złudne poczucie

anonimowości co sprawia, że chętnie dzielimy

się informacjami o nas. Na różnych portalach

społecznościowych podajemy bardzo często

swoje dane.



Portale społecznościowe

Nie podawaj swojego  imienia i nazwiska!
Nie zamieszczaj wszędzie swoich zdjęć!
Nie podawaj miejsca zamieszkania!



Czym jest prywatność?

Prywatność to prawo do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji i danych dotyczących osoby.
Prywatność to nie tylko prawo – to również
obowiązek

i odpowiedzialność. Każdy ma prawo do prywatności
zarówno w świecie realnym jak i wirtualnym. 
Nikt bez naszej zgody nie powinien udostępniać
informacji
o nas w sieci.
Każdy ma prawo żądać usunięcia swoich
prywatnych danych.



Dzień Ochrony 
Danych Osobowych

W  Polsce 28 stycznia obchodzimy Dzień 
Ochrony Danych Osobowych, którego celem 
jest uwrażliwienie ludzi na potrzebę ochrony 
swojej prywatności i danych osobowych.



Co może się stać, jeśli 
nierozważnie będziemy 
ujawniać swoje dane?

Gdy często i zbyt pochopnie podajemy

swoje dane, ktoś może je wykorzystać

np. do podszywania się pod nas. 

Ponadto nasze hasło i dane mogą zostać

skradzione, a konto przejęte przez obcą

osobę. 

Szczególną ostrożność należy zachować

przy korzystaniu z publicznie

dostępnego, darmowego WiFi.



Jak 
zabezpieczyć 
swoje dane ?

Przy logowaniu do serwisów, 
portali należy stosować 

bezpieczne hasła, składające 
się z małych i dużych liter, cyfr 

i znaków specjalnych. 
Zwracamy uwagę na to, aby 

hasła dostępu do gier, 
komunikatorów, poczty 

elektronicznej i serwisów 
społecznościowych były różne.

Nie zapisujemy ich na 
urządzeniach, a przede 

wszystkim nie udostępniamy 
osobom trzecim. 

Po zakończonej pracy w 
różnych serwisach i portalach 

zawsze wylogowujemy się. 

W przypadku korzystania z 
urządzeń mobilnych 

(smartfony, tablety) ciągłe 
wylogowywanie się i ponowne 
logowanie do różnych aplikacji 

może być uciążliwe, dlatego 
warto stosować zabezpieczenie 

blokujące dostęp do samego 
urządzenia.



PAMIĘTAJ:

! Każdy ma prawo do prywatności – zachowania
w tajemnicy danych i informacji o sobie.

! Jeśli nie chcę, aby moje prywatne dane
pojawiały się w Internecie, nie publikuję ich.

! Nikt nie jest anonimowy w sieci, a dane raz
wrzucone do Internetu pozostają tam na zawsze.

! Nie udostępniam danych osobowych osób
trzecich bez ich wiedzy i zgody.



Dziękujemy za uwagę!!!

Informacje pochodzą ze strony Szkoły Podstawowej nr 74 
w Poznaniu oraz z oficjalnej strony GIODO.


