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TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA
XIII DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
28 stycznia 2019
Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie,
Dzień Ochrony Danych Osobowych został ustanowiony przez Komitet Ministrów
Rady Europy dla podkreślenia wagi odpowiedniej ochrony danych zarówno
w życiu prywatnym, jak i zawodowym każdego obywatela.
Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie uświadomić wszystkim
obywatelom, jak cenna jest nasza prywatności i jaka jest wartość naszych danych
osobowych we współczesnym świecie. To również okazja do refleksji na temat
tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć nowoczesnych technologii i świadomie
unikać zagrożeń.
28 stycznia, w całej Europie odbywają się różnorodne spotkania, konferencje,
warsztaty oraz inne imprezy towarzyszące, które są okazją do zdobycia wiedzy
na temat ochrony danych osobowych. W Polsce – Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych organizuje konferencje dla przedstawicieli ponad 250 instytucji
publicznych i prywatnych.
W ramach akcji edukacyjno – informacyjnej pod hasłem „Twoje dane – Twoja
sprawa” ponad 300 szkół, we wszystkich województwach, organizuje obchody
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edukacyjnych oraz zainteresowanie tysięcy uczestników organizowanych
wydarzeń - podkreśla wagę i znaczenie tej tematyki w edukacji szkolnej. Dzięki
zaangażowaniu
tak
wielu
szkół,
wiedza
na
temat
praw
i obowiązków wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO) jest coraz bardziej powszechna wśród uczniów i nauczycieli.
Natomiast wysyłany, już tradycyjnie list od Prezes Urzędu, stanowi istotny
element naszych wspólnych działań.
Chciałabym podkreślić, że Program „Twoje dane – Twoja sprawa”, którego
jesteście Państwo uczestnikami, jest szczególną okazją do podejmowania
wspólnych działań i debaty o tym, co jest dla nas ważne. Jestem przekonana, że w
dobie szybkiego postępu technologicznego, ważną kwestią jest bezpieczeństwo
uczniów i pogodzenie podstawowych wartości, takich jak godność ludzka,
poszanowanie prawa do prywatności oraz swobody przepływu informacji między
ludźmi.

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i Dyrektorzy szkół,
Korzystając z tej szczególnej okazji, dziękuję za podjęcie inicjatywy i organizację
licznych apeli, konkursów, warsztatów, gier miejskich, lekcji i spotkań.
Proszę przyjąć słowa uznania i gorących podziękowań dla uczniów i nauczycieli
za zaangażowanie w realizację Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
oraz popularyzację wiedzy o ochronie danych osobowych w środowisku szkolnym.
Wszystkich uczestników IX edycji Programu serdecznie pozdrawiam i gorąco
dopinguję w działaniach na rzecz krzewienia idei ochrony danych osobowych.
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