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Organizuje kurs: 

Wymagania dotyczące ochrony danych osobowych 

 i przetwarzanie wizerunku ucznia w szkole w świetle 

przepisów RODO. 
 

Prowadzący: Paweł Alberski 

 

Forma szkolenia 

Kurs 

Czas trwania szkolenia 

6 godzin dydaktycznych 

 

Koszt szkolenia 

3000 zł 

Wymagania wstępne 

Szkolenie przeznaczone dla Rad Pedagogicznych wszystkich rodzajów placówek oświatowych.  

 

PROGRAM SZKOLENIA 

Cele ogólne 

Szkolenie obejmuje omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz 

wymagań przetwarzania wizerunku ucznia w szkole w świetle nowych przepisów ochrony 

danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych. 

 

Uczestnik szkolenia pozna: 

1. Konsekwencje  uchwalenia RODO dla szkół 

2. Sposoby wdrożenia RODO w placówce oświatowej 

3. Zagadnienia związane z czynnościami przetwarzania danych osobowych  

4. Zagadnienia związane z analizą ryzyka 

5. Sposoby reagowania na incydenty i naruszenia RODO 
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6. Dobre praktyki przetwarzania wizerunku uczniów 

 
 

Cele szczegółowe 

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie: 

1. Znał obowiązki wynikające z konieczności ochrony danych osobowych 

2. Świadomy konsekwencji nieprzestrzegania RODO 

3. Wiedział jak reagować w przypadku wystąpienia incydentów i naruszeń RODO 

4. Znał dobre praktyki przetwarzania wizerunku uczniów 

 

 

Tematy zajęć i plan szkolenia 

Temat Sposób realizacji L.godz. 

1. Konsekwencje uchwalenia RODO dla szkół 

2. Najważniejsze zmiany w podejściu do ochrony danych 

osobowych w placówkach oświatowych wynikające z RODO 

 Nowe procedury i dokumentacja umożliwiająca spełnienie 

wymogów RODO 

 Konsekwencje nieprzestrzegania RODO 

wykład 

interaktywny 
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3. RODO – podstawowe zagadnienia i wymagania 

 Przetwarzanie danych  

 Zbiory danych 

 Rejestr czynności przetwarzania  

 Zgody 

 Zabezpieczenie danych - wdrożenie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych 

 Analiza ryzyka i dobór środków zabezpieczających dane 

osobowe 

 Powierzenie przetwarzania danych  

 Udostępnienie danych 

 Incydenty i naruszenia 

 Obowiązek zgłoszenia naruszeń 

wykład 

interaktywny, 

ćwiczenia 

praktyczne 
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4. Dobre praktyki przetwarzania wizerunku uczniów 

 Publikacja zdjęć i video  

 Kontekst publikacji 

 Zgody 

 Publikacje w różnych mediach: 

• Media społecznościowe  

• Strona internetowa szkoły 

• Szkolne platformy edukacyjne 

• Gazety i publikacje drukowane 

wykład 

interaktywny, 

ćwiczenia 

praktyczne 

1,5 



3 
 

5. Praktyczne wskazówki wdrożeniowe dotyczące RODO w 

szkole 

dyskusja 

moderowana 

0,5 

 

Przewidywana kadra 

Doświadczeni wykładowcy specjalizujący się w zagadnieniach ochrony danych osobowych w 

oświacie, posiadający dodatkowo praktyczne doświadczenia w doradzaniu placówkom 

oświatowym w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz 

przygotowania i wdrażania dokumentacji i procedur. 

 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

Drukowane materiały szkoleniowe 

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez Ośrodek Kształcenia Kadr 

Oświaty. 

             Termin szkolenia do indywidualnego uzgodnienia z dyrekcją placówki 

             

Zapisy telefonicznie: 888 414 247 lub e-mailowo: sekretariat@okko.edu.pl
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Narzędzia ewaluacji 

Ankieta na zakończenie szkolenia. 
 

Wymagania dotyczące miejsc realizacji szkolenia 

Sala szkoleniowa z projektorem, umożliwiająca pracę w grupach.  

 
Zalecana literatura 

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 

922). 

2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

3. Rozporządzenie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 

osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 

urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 

2004 r. nr 100, poz. 1024). 


