
 

 

 

O programie 

Organizatorem Programu Jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ramach 

realizowanej inicjatywy podejmuje się działania edukacyjne podnoszące świadomość 

społecznej są bardzo ważną częścią działalności Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) kładzie szczególny nacisk na ochronę 

prywatności i danych osobowych dzieci we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wsparciem 

dla tego zadania jest z powodzeniem realizowany na terenie całego kraju ogólnopolski 

program edukacyjny „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych 

osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. 

 

Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego 

w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji 

kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE). 

Jednym z etapów programu jest przeszkolenie i wyposażenie kadry pedagogicznej szkół 

i placówek doskonalenia nauczycieli w materiały edukacyjne zawierające m.in. informacje 

dotyczące zasad ochrony danych osobowych i scenariusze lekcji, jak również przygotowanie 

nauczycieli do kształtowania świadomych, odpowiedzialnych i otwartych postaw wśród 

uczniów. Placówki zgłoszone do programu otrzymują materiały edukacyjne podczas 

dwudniowego obowiązkowego szkolenia, które odbywa się w Warszawie. 

Kolejnym elementem programu jest prowadzenie w szkołach i placówkach doskonalenia 

nauczycieli zajęć związanych z tematyką ochrony danych osobowych (m.in. spotkań, szkoleń, 

lekcji) oraz organizacja obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. 

 

Korzyści z udziału w programie 

Szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz placówki doskonalenia zawodowego 

nauczycieli, zapraszamy do uczestnictwa w programie. Uczestnicy programu mają 

zapewnione specjalistyczne szkolenia, wsparcie ekspertów, jak również otrzymują materiały 

edukacyjne w celu przeprowadzenia zajęć z uczniami.   
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Patroni i partnerzy 

Program realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji 

i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz 

kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.  
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