
PROGRAM EDYKACYJNE „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” 

RUSZYŁA VIII EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA” 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu przystąpił do VIII 

edycji programu edukacyjnego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Głównym założeniem kampanii jest 

poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania 

wśród uczniów umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego 

człowieka do prywatności. Realizacja programu odbywa się poprzez organizację wielu 

inicjatyw i przedsięwzięć obejmujących swym zakresem kwestie związane z ochroną danych 

osobowych. Nie bądźmy obojętni – chrońmy swoją prywatność.  

 

 

Więcej informacji nt. programu, regulamin oraz harmonogram działań znajdziecie Państwo na 

stronie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych http://www.giodo.gov.pl/1520061  

 

http://www.giodo.gov.pl/1520061
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BĄDŹ BEZPIECZNY – CHROŃ SWOJE DANE  

Rusza pierwsza inicjatywa realizowana w ramach VIII edycji programu edukacyjnego „Twoje 

dane – Twoja sprawa”. Badanie ankietowe kierujemy do wszystkich uczniów, rodziców oraz 

nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu. Uważasz, że 

znasz się na tematyce związanej z ochroną danych osobowych ? Nie bój się zostawić nam 

swoje opinii. ZALOGUJ się do Librusa i odpowiedz na 5 krótkich pytań. Na podstawie 

zebranych wyników przygotowane zostaną zagadnienia, zakres tematyczny szkoleń oraz 

harmonogram przedsięwzięć, które zostaną zrealizowane w naszej placówce do końca roku 

szkolnego 2017/2018. Liczymy na was !  
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RUSZAMY Z PROGRAMEM SPRAWNOŚCIOWYM GIODO 

Wstępna prelekcja o ochronie danych osobowych skierowana została do grupy uczniów z 

klasy II D, która zostanie zaangażowana w organizację pilotażowego Programu 

Sprawnościowego Giodo. Omówiono podstawowe założenia organizacyjne kampanii oraz 

przedstawiono krótką prezentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych uczniów w 

placówce oświatowej. Zaprezentowano najważniejsze zagrożenia i niebezpieczeństwa 

niewłaściwego korzystania z sieci komputerowej oraz portali społecznościowych. Na 

zakończenie podjęto dyskusję odnośnie świadomości młodzieży nt. ochrony i praw do 

prywatności oraz cyfrowej tożsamości.  

Program sprawnościowy GIODO polegać będzie na organizacji przez uczniów różnorodnych 

inicjatyw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika w Kołobrzegu 

obejmujących swoim zakresem kwestie dotyczące ochrony danych osobowych i praw do 

prywatności. Będą to liczne spotkania i prelekcje, akcje plakatowe, konkursy i happeningi, 

wywiady oraz wiele innych ciekawych przedsięwzięć skupiających wokół tematu uczniów, 

rodziców oraz nauczycieli. Liczymy na to, że podjęte działania oprócz wymiaru edukacyjnego, 

będą stanowić dobrą zabawę w myśl zasady „bawiąc uczyć”.  Bądźcie bezpieczni – chrońcie 

swoje dane osobowe.  

 

 

   

 


