Inicjatywy VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Zespół Szkół Publicznych w Wołowie Szkoła Podstawowa nr 1
Wołów, Województwo: dolnośląskie
2017-05-25
inicjatywa
dla:
uczniów,
rodziców
2017-05-08
inicjatywa
dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

2017-04-20
inicjatywa
dla:
uczniów

2017-03-21
inicjatywa
dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli

2017-03-21
inicjatywa
dla:
uczniów
2017-03-13
inicjatywa
dla:
uczniów

Apel o bezpieczeństwie w sieci
Apel pt. " Bezpieczeństwo w sieci" podsumowujący projekt GIODO,
przygotowany przez klasę Va, przedstawiony w dniu 29 maja 2017 r.

Prezentacja prac uczniów
W maju przed sekretariatem zostały zaprezentowane prace uczniów dotyczące
ochrony danych osobowych: kostki i plakaty. Prezentacja prac cieszyła się dużą
popularnością zarówno wśród uczniów jak i rodziców.
IV Powiatowy Konkurs „Bądź bezpieczny! W sieci jest mnóstwo zagrożeń”
–
Sukcesem zakończył się udział naszych uczniów w konkursie zorg. przez
Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w
Wołowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Wołowie, Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołowie i Gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wińsko. W kateg. gimnazjum
drużyna z klasy I zajęła I m. za komiks pokazujący zagrożenia wynikające z
poruszania się po Internecie, zwłaszcza związane z dostępem do środków
psychoaktywnych. W kat. szkół podst. uczennica kl. IV zajęła III m. za plakat o
bezpieczeństwie w sieci.
Powitanie wiosny z giodo u maluszków
21.03.2017r. uczniowie klas 0 – 3 powitali wiosnę. W tym roku dzieci zostały
zaangażowane do projektu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Wzięły udział w
prelekcjach o ochronie danych osobowych połączonych z projekcją filmów
edukacyjnych dotyczących tego tematu. O godz. 10.00 z kolorowymi kwiatami
wykonanymi przez rodziców wyruszyły w barwnym korowodzie na spotkanie z
wiosną. Wznosząc okrzyki „Witaj wiosno – żegnaj zimo”, „Twoje dane –
Twoja sprawa”, „Bądź bezpieczny w Internecie” przemaszerowały przez Rynek
niosąc transparenty i plakaty wykonane przez gimnazjalistów. To się nazywa
współpraca.
Giodowe wiosenalia
W tym roku uczniowie klas IV-VI witali wiosnę realizując projekt "Twoje dane
- Twoja sprawa". Podczas jednej z konkurencji musieli namalować Wiosnę
promującą ochronę danych osobowych. Zadaniem uczniów było także
zaśpiewanie piosenki o cyberprzemocy. To ciekawa inicjatywa połączenia
zabawy z nauką.
Tworzymy palakaty na giodowe wiosenalia dla maluchów
Uczniowie gimnazjum i klas IV na godzinach wychowawczych
przygotowywali plakaty dotyczące ochrony danych osobowych. Informacje
przedstawiane na plakatach miały różny charakter od konkretnych haseł
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dotyczących ochrony, po wskazówki jak być bezpiecznym w sieci. Dodatkowo
uczniowie gimnazjum. przygotowali medale dla maluszków, które po
wiosenaliach czyli po przemarszu ulicami Wołowa, lekcjach dotyczących
ochrony, zabawach związanych z giodo otrzymali medale "Jestem strażnikiem
danych osobowych".
2017-01-12
inicjatywa
dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów
2016-12-01
inicjatywa
dla:
nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów,
uczniów

Ważan sprawa - zatrzymaj się przeczytaj
Uczniowie na kółku przyrodniczym przygotowali kilka informacji dotyczących
bezpieczeństwa w sieci. Informacje te zostały zaprezentowane na gazetce na
korytarzu szkolnym.

Kilka wskazówek dla gości szkolnej strony internetowej
Na szkolnej stronie zamieszczono informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci
a dokładnie: Co robić żeby nie zostać ofiarą cyberprzemocy? link:
http://www.zsp.wolow.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=zt,1008&id=46
50&action=show

Nauka przz zabawę - gadżety giodowe
2016-12-01
W ramach realizacji projektu GIODO - Twoje dane, Twoja sprawa uczniowie
inicjatywa
klas IV-VI tworzyli gadżety o Ochronie Danych Osobowych (zakładki do
dla:
książek, linijki, kartki, kostki, plany lekcji). Zajęcia były także okazją do
uczniów
przeprowadzenia pogadanek na temat bezpieczeństwa w sieci.
Ochrona danych dla najmłodszych
2016-11-02 W klasach 1-3 odbyły się zajęcia na temat ochrony danych osobowych w
inicjatywa ramach programu Twoje dane - Twoja sprawa, których celem było poszerzenie
dla:
wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, a przede wszystkim
uczniów
prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Lekcje odbywały się przez
cały październik 2016r.
GIODOwe lekcje w starszych klasach
Na przełomie października aż do stycznia w różnych grupach wiekowych
podejmowany był temat dotyczący cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci,
2016-10-10 danych osobowych, zachowania się wobec tzw „obcych”. Celem tych zajęć
inicjatywa było kształtowanie postaw świadomego i odpowiedzialnego korzystania z
dla:
zasobów. Internetowych. Lekcje miały różny charakter od pogadanki po
uczniów
tworzenie plakatów. Mamy nadzieję, że udało nam się przestrzec przed
nieumiejętnym korzystaniem z Internetu, uczulić przed szybkim podawaniem
swoim danych osobowych osobom, których nie znamy. Warto zawsze się
zastanowić po co komu te informacje...

Gimnazjum Publiczne nr 2
Solec Kujawski, Województwo: kujawsko-pomorskie
2017-04-06
inicjatywa dla:

GIODO w Szkole Podstawowej nr4
Koło teatralne GP2 prowadzone przez A.Kacperek i B.Dąbrowską odwiedziło uczniów
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nauczycieli,
uczniów

2017-03-20
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli

2017-01-18
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-16
inicjatywa dla:
uczniów

dwóch klas drugich ze szkoły podstawowej. Została przeprowadzona pogadanka na
temat ochrony danych osobowych w oparciu o filmiki "Owce w sieci" pt."Papla" oraz
"Tajemniczy przyjaciel". Następnie gimnazjaliści odegrali napisane przez siebie
przedstawienie pt. "Niebezpieczny Jednorożec". Spotkanie zakończone zostało
podsumowującą prezentacją.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
GIODO zakładki do książek
Uczniowie naszej szkoły wykonali zakładki do książek z logo GIODO i GP2, które
zostaną przekazane do Soleckiego Centrum Kultury. Zakładki mają służyć
propagowaniu akcji Twoje dane - twoja sprawa.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody DODO- wizyta w Zespole Szkół
2 marca 2017r. Koło teatralne GP2 odwiedziło Zespół Szkół w Solcu Kujawskim.
Młodzi aktorzy przybliżyli swoim kolegom gimnazjalistom cele programu Twoje daneTwoja sprawa. Następnie pokazali kilka scen związanych z ochroną danych osobowych
i cyberprzemocą. Podsumowaniem obchodów DODO w Zespole Szkół była prezentacja
multimedialna, w której zostały zestawione dane statystyczne dotyczące korzystania z
Internetu i związanych z tym zagrożeniami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody DODO- GIODO w komiksie
Konkurs plastyczny „GIODO w komiksie” został rozstrzygnięty. Pierwsze miejsce
zdobyła Katarzyna Słowińska z I b, drugie zajął Wiktor Filipiak z Id, na trzecim znalazła
sią Julia Tylicka z IId. Prace zostały wywieszone na gazetce okolicznościowej związanej
z obchodami DODO. Podziwiając prace gimnazjalistów, można zapoznać się z listem od
Pani Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
http://www.gp2.soleckujawski.pl/giodo-w-komiksie-2601-2017-r/
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody DODO w GP2
Z okazji DODO 26.01.2017 r. odbył się happening dla całej szkoły. Uroczystość
rozpoczęła się od przypomnienia celu projektu „Twoje dane - twoja sprawa”. Następnie
uczniowie z Koła teatralnego zaprezentowali trzy scenki związane z ochroną danych
osobowych. Została także pokazana prezentacja dotycząca cyberprzemocy. Happening
urozmaicono filmikami „Owce w sieci”. Na zakończenie pani dyrektor M. Kuczkowska
i wicedyrektor K. Bochat wręczyły nagrody i upominki zwycięzcom konkursu
plastycznego GIODO w komiksie. Uroczystość przygotowały A. Kacperek i B.
Dąbrowska. http://www.gp2.soleckujawski.p
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstęp do prywatności. Ochrona danych osobowych kl.3
Podczas godziny wychowawczej wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej
wcześniej na uczniach (Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), w której, niczego
nieświadomi uczniowie , podali swoje dane osobowe. Potem nauczyciel przeprowadził
lekcję według scenariusza o prawie do prywatności z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny - GIODO zakładka do książki
W styczniu został ogłoszony konkurs na wykonanie zakładki do książki. Tematem
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2017-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-04
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców

2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców

2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców

2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców
2016-12-20
inicjatywa dla:
uczniów

przewodnim jest ochrona danych osobowych i promocja naszej szkoły. Najciekawsze
prace zostaną podarowane Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny - GIODO zakładka do książki
W styczniu został ogłoszony konkurs na wykonanie zakładki do książki. Tematem
przewodnim jest ochrona danych osobowych i promocja naszej szkoły. Najciekawsze
prace zostaną podarowane Bibliotece Publicznej w Solcu Kujawskim.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Być odpowiedzialnym za słowo - lekcja etyki
Na lekcji etyki zostały poruszone problemy związane z naruszaniem prywatności drugiej
osoby, nękaniem wirtualnym i moralnym zachowaniem się w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstęp do prywatności. Ochrona danych osobowych kl.1
Podczas godziny wychowawczej wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej
wcześniej na uczniach (Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), w której, niczego
nieświadomi uczniowie , podali swoje dane osobowe. Potem nauczyciel przeprowadził
lekcję według scenariusza o prawie do prywatności z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych- pedagogizacja rodziców kl.1
Na spotkaniu z rodzicami wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej na
uczniach(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), powiedział o udziale szkoły w
programie GIODO . Następnie uczeń pokazał i omówił prezentację dotyczącą ochrony
danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych- pedagogizacja rodziców kl.3
Na spotkaniu z rodzicami wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej na
uczniach(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), powiedział o udziale szkoły w
programie GIODO . Następnie uczniowie pokazali i omówili prezentację dotyczącą
ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych- pedagogizacja rodziców kl.3
Wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej na uczniach (Jakiej stacji
radiowej słuchasz najczęściej?), powiedział o udziale szkoły w programie GIODO.
Następnie uczniowie pokazali i omówili prezentację dotyczącą ochrony danych
osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych- pedagogizacja rodziców kl.1
Wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej na uczniach (Jakiej stacji
radiowej słuchasz najczęściej?), powiedział o udziale szkoły w programie GIODO.
Następnie uczniowie pokazali swoją prezentację dotyczącą ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce twoje dane osobowe? kl.2
Godzina wychowawcza (druga z kolei) została przeprowadzona według scenariusza z
materiałów GIODO.
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2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców

2016-12-16
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-16
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-13
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych - pedagogizacja rodziców
Na zebraniu z rodzicami wychowawca opowiedział o udziale szkoły w programie
GIODO i omówił wyniki ankiety przeprowadzonej wcześniej na godzinie
wychowawczej. Okazało się, że uczniowie bez zastanowienia podali swoje dane
osobowe. Następnie została pokazana prezentacja przygotowana przez uczniów
dotycząca ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce ukraść twoje dane osobowe? kl.3
Na godzinie wychowawczej została przeprowadzona pierwsza lekcja na temat ochrony
danych osobowych. Zostały omówione wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety
(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?) , w której , niczego nieświadomi
uczniowie, podali swoje dane osobowe. Potem została pokazana prezentacja
przygotowana przez uczniów na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce ukraść twoje dane osobowe? kl. 1, 2 lekcje informatyki
Na lekcjach informatyki w klasach 1b, 1c, 1d, 2a zostały przeprowadzone zajęcia
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Agresja elektroniczna kl.2
Podczas godziny wychowawczej został pokazany film "Cyberprzemoc" przygotowany
przez uczniów. Następnie odbyła się dyskusja z uczniami na tematy poruszone w filmie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
MY right to privacy was violated - a story kl.3
Lekcja została przeprowadzona na j. angielskim według scenariusza GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce twoje dane osobowe? kl.2
Podczas godziny wychowawczej została pokazana prezentacja na temat ochrony danych
osobowych przygotowana przez uczniów. Następnie nauczyciel przeprowadził lekcję
:Kto chce twoje dane osobowe według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych kl.2
Godzina wychowawcza została przeprowadzona według scenariusza z materiałów
GIODO. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce ukraść twoje dane osobowe? kl.1
Na godzinie wychowawczej została przeprowadzona pierwsza lekcja na temat ochrony
danych osobowych. Zostały omówione wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety
(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?) , w której , niczego nieświadomi
uczniowie, podali swoje dane osobowe. Potem została pokazana prezentacja
przygotowana przez uczniów na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce ukraść twoje dane osobowe? kl.3
Na godzinie wychowawczej została przeprowadzona pierwsza lekcja na temat ochrony
danych osobowych. Zostały omówione wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety
5
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2016-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-07
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów

(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?) , w której , niczego nieświadomi
uczniowie, podali swoje dane osobowe. Potem została pokazana prezentacja
przygotowana przez uczniów na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl. 1
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl. 1
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl. 2
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl.1
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl.1
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl. 2
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstęp do prywatności. ochrona danych osobowych kl.2
Podczas lekcji wychowawczej zostały omówione wyniki przeprowadzonej wcześniej
ankiety ( jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), w które, j niczego nieświadomi
uczniowie, podali swoje dane osobowe. Potem odbyła się lekcja o prawie do
prywatności według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto chce twoje dane osobowe? kl.3
Podczas godziny wychowawczej została pokazana prezentacja na temat danych
osobowych i ich ochrony przygotowana przez uczniów. Następnie nauczyciel
przeprowadził lekcję :Kto chce twoje dane osobowe według scenariusza z materiałów
GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
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2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-30
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-29
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-23
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-22
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki kl. 2
Lekcja została przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?"
według scenariusza z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny GIODO w komiksie
Ogłoszony został konkurs plastyczny pod tytułem "GIODO w komiksie", którego celem
jest propagowanie ochrony danych osobowych. Jego rozstrzygnięcie nastąpi podczas
obchodów DODO 26.01.2017 r.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstęp do prywatności. Ochrona danych osobowych kl.2
Podczas godziny wychowawczej wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej
wcześniej na uczniach (Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), w której,niczego
nieświadomi uczniowie , podali swoje dane osobowe. Potem nauczyciel przeprowadził
lekcję według scenariusza o prawie do prywatności z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wstęp do ochrony danych osobowych
Na godzinie wychowawczej została przeprowadzona pierwsza lekcja na temat ochrony
danych osobowych. Zostały omówione wyniki przeprowadzonej wcześniej ankiety
(Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?) , w której , niczego nieświadomi
uczniowie, podali swoje dane osobowe. Potem została pokazana prezentacja
przygotowana przez uczniów na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Godzina wychowawcza
Temat lekcji brzmiał: Mam prawo do prywatności. Wprowadzenie do ochrony danych
osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Czym jest prywatność?
Podczas godziny wychowawczej wychowawca omówił wyniki ankiety przeprowadzonej
wcześniej na uczniach (Jakiej stacji radiowej słuchasz najczęściej?), w której, niczego
nieświadomi uczniowie , podali swoje dane osobowe. Potem nauczyciel przeprowadził
lekcję według scenariusza o prawie do prywatności z materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Zapoznałam nauczycieli z podstawowymi celami programu "Twoje dane-twoja sprawa"
, przedstawiłam harmonogram inicjatyw i przydzieliłam zadania.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży
Słabo Widzącei i Niewidomej w Bydgoszczy
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
2017-05-25
Konkurs plastyczno-multimedialny "Twoje dane -Twoja sprawa"
inicjatywa dla:
Konkurs skierowany do uczniów szkoły podstawowej, oraz szkoły przysposabiającej do
uczniów
7
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pracy. Uczestnicy walczyli o cenne nagrody: wyjście do kina, każdy uczestnik (44
uczestników) otrzymał nagrodę pocieszenia w formie breloka.
Gra Miejska "Chroń Swoje Dane"
sześć 4- osobowych zespołów wraz z opiekunem, w ciągu 2 godzin poruszając się po
mieście zgodnie z otrzymaną trasą, odwiedzali instytucje administracji publicznej oraz
2017-05-23
prywatnej, celem uzyskania informacji o ochronie danych osobowych. Każda grupa
inicjatywa dla: otrzymała kartę z pytaniami. Oceniana była jakość udzielanych odpowiedzi, oraz czas
uczniów
realizacji zadania. Do inicjatywy przyłączyły się następujące instytucje: Urząd Miasta
Bydgoszczy Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. W.Bełzy Urząd Pocztowy
w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki SKOK Stefczyka Liceum
Ogólnokształcące nr
2017-05-08
Lekcje GIODO
inicjatywa dla: Zajęcia odbywały się na godzinie wychowawczej, prawie administracyjnym, zajęciach
uczniów
komputerowych i informatyce
2017-01-04
Szkolenie GIODO
inicjatywa dla:
Szkolenie o tematyce ochrony danych osobowych.
nauczycieli

Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. kard.Stefana
Wyszyńskiego
Choceń, Województwo: kujawsko-pomorskie
2017-02-22
inicjatywa dla:
uczniów

Kto chce moje dane?
Lekcja j. angielskiego nt. danych osobowych w każdej klasie wg scenariusza
wypracowanego w poprzedniej edycji programu GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-23
Jak chronić swoją prywatność - lekcja informatyki
inicjatywa dla:
Lekcje informatyki w klasach I-III poświęcone sposobom zabezpieczania komputera
uczniów
oraz bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych .
2017-01-13
spotkanie z policjantem
inicjatywa dla:
Prelekcja z z przedstawicielem policji sierż. Aleksandrem Pradunem na temat
nauczycieli, uczniów cyberprzestępczości oraz zagrożeń z Internetem
Moje dane - moja sprawa
2016-12-14
Po 2 godziny z wychowawcą w każdej klasie poświęcone tematyce ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych, prawa do prywatności oraz zasad udostępniania bądź nie informacji o
uczniów
sobie i swoich najbliższych m.in. na portalach społecznościowych.
2016-12-07
film edukacyjny
inicjatywa dla:
Nagranie przez młodzież filmu edukacyjnego ostrzegającego przed skutkami
rodziców,
nieostrożnego podawania swoich danych w Internecie.
nauczycieli, uczniów
2016-12-01
gra edukacyjna - TWOJE DANE TWOJA SPRAWA
inicjatywa dla:
Udział w ogólnopolskiej grze TWOJE DANE TWOJA SPRAWA.
nauczycieli, uczniów
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2016-11-09
inicjatywa dla:
nauczycieli

szkolenie RP
Szkolenie RP nt. danych osobowych oraz zapoznanie z celami i programem projektu
GIODO.
szkolenie dla rodziców
2016-11-09
Przedstawienie rodzicom założeń i programu projektu TWOJE DANE TWOJA
inicjatywa dla:
SPRAWA, tematyki ochrony danych osobowych oraz przeprowadzenie ankiety
rodziców
dotyczącej wiedzy rodziców nt zachowań ryzykownych w Internecie wśród
młodzieży.
ścienna gazetka informacyjna
2016-11-07
Przygotowanie i systematyczne uaktualnianie gazetki na korytarzu ściennym
inicjatywa dla:
poświęconej różnym aspektom ochrony danych osobowych oraz dokumentującej
uczniów, nauczycieli,
działania podejmowane w ramach gry edukacyjnej TWOJE DANE TWOJA
rodziców
SPRAWA.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Krąplewicach
Laskowice, Województwo: kujawsko-pomorskie
2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów

Najciekawsza prezentacja ppt "Jak chronię swoje dane osobowe"
Zorganizowanie konkursu gminnego dotyczącego ochrony danych osobowych

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Zorganizowanie w szkole Dnia Ochrony Danych Osobowych DODO – przeczytanie
uczniom listu od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pani dr Edyty
Bielak - Jomaa.
2017-01-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Bal Karnawałowy pod hasłem "Chroń swoje dane"
nauczycieli,
Bal karnawałowy dla uczniów. Podczas balu zorganizowano konkursy tematyczne
uczniów, rodziców związane z danymi osobowymi, ich ochroną itp.
2017-01-09
Lekcje o Ochronie Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką ochrony
uczniów
danych osobowych i prawa do prywatności.
Warsztaty dla nauczycieli
2016-12-05
Przekazanie wiedzy oraz wyposażenie nauczycieli w pakiety edukacyjne zawierające
inicjatywa dla:
m.in. materiały informacyjne dotyczące zasad ochrony danych osobowych,
nauczycieli
scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i pomoce dydaktyczne, służące realizacji
programu
2016-12-01
Gazetka w stołówce
inicjatywa dla:
Gazetka dla uczniów w stołówce szkolnej "Zasadny bezpiecznego korzystania z
uczniów
komputera"
Spotkanie z rodzicami
2016-11-22
Spotkanie z rodzicami. Zapoznanie z nową GIODO zakładką na stronie internetowej
inicjatywa dla:
szkoły. Przedstawienie prezentacji dotyczącej "Zagrożeń dla dzieci i młodzieży w
rodziców
sieci".
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
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2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-11
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-08
inicjatywa dla:
rodziców
2016-11-07
inicjatywa dla:
nauczycieli

Gazetka na holu
Stworzenie gazetki na korytarzu szkolnym (nazwa programu, cele, przykładowe
inicjatywy)
Spotkanie z uczniami
Przedstawienie prezentacji na temat programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Przedstawienie celów programu. Uzasadnienie ważności i aktualności tematu w
związku z zagrożeniami czyhającymi na uczniów w życiu codziennym (realnym oraz
wirtualnym) związanymi z podawaniem danych osobowych.
GIODO na stronie internetowej szkoły
Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły. Zamieszczenie loga programu,
materiałów (prezentacji, najważniejszych dokumentów) dla nauczycieli oraz
rodziców, dotyczących ochrony danych osobowych.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Zapoznanie nauczycieli z programem oraz materiałami otrzymanymi na konferencji w
Warszawie.

Zespół Szkół Chemicznych
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
2018-01-05
inicjatywa dla:
uczniów
2018-01-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-31
inicjatywa dla:
uczniów

projektowanie materiałów graficznych i animacji o tematyce ochrony danych
osobowych
Zajęcia dodatkowe z projektowania plakatów , ulotek i animacji mówiących o
sposobach zabezpieczania danych i ich ochrony. Cyberprzemoc .
prezentacja na TV
Pokaz multimedialny na "TV korytarz" prezentacji multimedialnej pt" Kto chce twoje
dane"
projektowanie plakatów na zajęciach zawodowych
Uczniowie klasy 2F - fototechnik na zajeciach z Cyfrowej Obróbki Obrazu wykonali
projekty plakatów o treści związanej z ochroną danych osobowych i prawem do
prywatności.
konkurs GIODO
Zgłoszeni pracy konkursowej na opowiadanie pt " Jak ja i moja rodzina chronimy dane
osobowe". Konkurs ogólnopolski organizowany przez GIODO dla uczestników VII
edycji programu.
lekcje z wykorzystaniem danych osobowych na zajęciach językowych
Cykl lekcji z języka niemieckiego i angielskiego - dane osobowe w CV.
gazetka w bibliotece
Gazetka z komiksami pokazującymi sytuacje "z życia wzięte" , gdzie jesteśmy narażeni
na utratę danych przez nierozważne ich udostępnianie i brak ochrony.
konkurs na projekt zakładki
Konkurs graficzny na projekt zakładki z informacjami o tym jak chronić swoje dane i
gdzie zgłaszać przypadki naruszania prywatności. Zakładki zostały podarowane
dzieciom w pobliskiej szkole podstawowej
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2017-03-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
spotkanie z policjantem
Odpowiedzialność karna nieletnich " - spotkanie z przedstawicielem Policji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs na DODO
Konkurs sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu sposobów i ochrony danych
osobowych. Uczestnicy musieli odpowiedzieć na pytania związane z ochroną danych
osobowych i bezpieczeństwem w internecie. Biorący udział w rywalizacji wykazali się
bardzo obszerną wiedzą. Zwycięscy zostali nagrodzeni.
spotkanie z policjantem
"Odpowiedzialność karna nieletnich " - spotkanie z przedstawicielem Policji
zorganizowane dla klas pierwszych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
projekcja filmu
Projekcja na TV korytarz i publikacja poprzez stronę internetową szkoły oraz profil
Facebook szkoły, filmu zrealizowanego przez uczniów klasy poligraficznej
pt"Nieznajomy".
indywidualne rozmowy z pedagogiem
Cały czas trwania projektu indywidualne rozmowy wychowawcze z pedagogiem
szkolnym, w których poruszane zostały kwestie zagrożeń , jakie niesie za sobą
udostępnianie swoich danych osobowych, zwłaszcza w internecie.
realizacja filmu
Realizacja krótkiego filmu przedstawiającego zawożenia czyhające w sieci związane z
zawieraniem wirtualnych znajomości.

2017-01-04
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-01
gazetka informacyjna
inicjatywa dla:
Prezentacja w gablocie na holu szkolnym informacji o najważniejszych zasadach
nauczycieli,
bezpieczeństwa w sieci internet. Plakaty ilustrujące zagrożenia w sieci.
rodziców, uczniów
szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie i pokaz możliwości realizacji zajęć w ramach programu Twoje dane - Twoja
2016-11-30
sprawa" dla zespołu wychowawców klas i pracowników szkoły ( w tym pracowników
inicjatywa dla:
biblioteki, pedagoga, kadry kierowniczej). Przedstawienie materiałów w postaci
nauczycieli
prezentacji , filmów i publikacji elektronicznej, gotowych scenariuszy, ułatwiających
realizacje lekcji.
spotkanie z rodzicami
2016-11-23
Zaznajomienie rodziców z celami realizacji programu Twoje dane - Twoja sprawa."
inicjatywa dla:
Przedstawienie problematyki ochrony danych osobowych i uświadomienie
rodziców
konieczności stosowania ochrony danych. Przekazanie materiałów edukacyjnych i
źródeł informacji o sposobach zabezpieczania danych w życiu prywatnym.
Szkolenie Rady pedagogicznej
2016-11-22
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z celami programu Twoje dane - Twoja sprawa."
inicjatywa dla:
Przedstawienie propozycji harmonogramu działań do realizacji na czas jego trwania.
nauczycieli
Powołanie osób odpowiedzialnych razem z koordynatorem za realizacje działań na
terenie szkoły.
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2016-11-10
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-07
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2016-10-25
inicjatywa dla:
nauczycieli

lekcje
Przeprowadzenie w klasach przez wychowawców cyklu lekcji wprowadzających do
tematyki ochrony danych osobowych.
promocja programu GIODO na stronie internetowej
Utworzenie zakładki GIODO na stronie szkolnej. Publikacja dyplomu uczestnictwa
szkoły w programie i założeń programu Twoje dane - Twoja sprawa."
szkolenie otwierające GIODO
Udział w szkoleniu dwudniowym organizowanym przez GIODO w Warszawie dla
uczestników VII edycji programu "Twoje dane - Twoja sprawa."

Zespół Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych
Bydgoszcz, Województwo: kujawsko-pomorskie
Lekcje nt. Dane osobowe i ich ochrona
Uczniom Technikum Ekonomicznego w ramach lekcji zostali zaprezentowane w formie
2017-05-15
prezentacji multimedialnej podstawowe informacje nt. danych osobowych tzn. ich prawna
inicjatywa
definicja, regulacja prawna w Polsce oraz w aktach prawa międzynarodowego oraz sposoby
dla: uczniów
ich ochrony. Zostały również wskazane sytuacje, które najczęściej powodują zagrożenie dla
prawidłowego zabezpieczania naszych danych, zwłaszcza w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26 Prezentacja nt. Ochrony danych osobowych w szkole
inicjatywa
Na umieszczonym na szkolnym korytarzu telewizorze będzie prezentowana w dnach 26dla: uczniów 27.01.2017 prezentacja dostępna dla wszystkich uczniów na temat Ochrony danych
osobowych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
Toruń, Województwo: kujawsko-pomorskie
2017-03-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-02
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-23
inicjatywa dla:
uczniów

Zajęcia na godzinie wychowawczej
Zajęcia na godzinie wychowawczej na temat "prywatność a wirtualny świat"
lekcje dotyczące ochrony danych
Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa w ramach tematyki poruszających kwestię
zagrożeń życia osobistego koordynator przeprowadził lekcje według scenariusza
zamieszczonego w Europejskim podręczniku: Nauczanie o ochronie danych i
prywatności w szkołach nt.kto chce Twoje dane osobowe?
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych
Zajęcia dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych w ramach edukacji dla
bezpieczeństwa
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2017-02-14
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli

2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-18
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-17
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-07
inicjatywa dla:
nauczycieli

Dzień Bezpiecznego Internetu
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu wychowawcy we wszystkich klasach
przeprowadzili zajęcia dotyczące cyberprzemocy, korzystając z materiałów
przekazanych przez koordynatora projektu oraz pedagoga szkolnego.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela - koordynatora projektu oraz opiekuna
Samorządu Uczniowskiego przygotowali szkolną gazetkę z okazji Dnia Ochrony
Danych osobowych. Przez ponad miesiąc będzie wisiała na szkolnym korytarzy, aby
każdy, kto odwiedza szkołę lub do niej przychodzi, mógł się zapoznać z kwestiami
dotyczącymi danych osobowych. Został również wywieszony list otwarty od GIODO,
z którego treścią zapoznała się cała społeczność szkolna.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z cyberprzemocy
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych w styczniu wszyscy wychowawcy
przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy z wykorzystaniem materiałów ze
szkolenia GIODO
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Przedstawienie przez koordynatora projektu głównych założeń programu "Twoje dane
Twoja sprawa". Zapoznanie nauczycieli z tematyką ochrony danych osobowych
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.Wychowawcy i nauczyciele zobowiązali się do przeprowadzenia lekcji na temat
ochrony danych osobowych.

Gimnazjum im. Mikołaja Siemiona
Krzczonów, Województwo: lubelskie
2017-05-20
inicjatywa dla: uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla: uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla: uczniów,
nauczycieli, rodziców
2017-01-31
inicjatywa dla: uczniów
2017-01-30
inicjatywa dla:
dyrektorów, nauczycieli

konkurs literacki
Konkurs dla uczniów na najlepsze opowiadanie dot. sposobu ochrony danych
osobowych - 6 zgłoszonych prac.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
apel
Apel dla wszystkich uczniów - odczyt listu od Generalnego Inspektora Danych
Osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetka edukacyjna
Zamieszczenie na korytarzu szkolnym gazetki edukacyjnej dostępnej dla
czytelnika/ widza przez cały okres trwania akcji.
warsztaty dla uczniów SP i Gimn
Warsztaty prowadzone w okresie od 31. stycznia do 31,marca w klasach od IV
SP do III Gimn przez wychowawców klas na godzinie wych.
zapoznanie grona pedag. z projektem
- przedstawienie założeń projektu, - nakreślenie programu pracy w ramach
projektu, - przekazanie treści merytorycznych, - zapoznanie z materiałami
dydaktycznymi.

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Polskich Noblistów w Puławach
Puławy, Województwo: lubelskie
Wystawa poświęcona ochronie danych osobowych
Stoliki wystawowe umieszczone były w korytarzu przy szatni z której korzystają
uczniowie gimnazjum oraz szkoły podstawowej dzięki czemu przez kilka dni z
2017-05-10
umieszczonymi na nich informacjami mogli się zapoznać rodzice odbierający dzieci
inicjatywa dla:
ze szkoły. Dodatkowo puszczane były filmy edukacyjne o tematyce związanej z
uczniów, rodziców,
ochroną danych osobowych. Na wystawie były: - Informacje o GIODO. Ochrona
nauczycieli
danych w Internecie. Informacje ujawniane w profilach na portalach
społecznościowych. Dlaczego warto korzystać z szyfrowanych stron. Twoje dane –
twoja sprawa – informacje o projekcie, itp.
Quest za pomocą aplikacji Kahoot
Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli. Uczniowie klas VI
2017-04-12
wzięli udział w na konkursie wiedzy realizowanym za pomocą aplikacji Kahoot. Na
inicjatywa dla:
platformie www.https://getkahoot.com/ przygotowanych było 25 pytań z zakresu
uczniów
ochrony danych osobowych. Uczniowie wykorzystując swoje telefony wspólnie
rywalizowali w queście wiedzy. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat
ochrony danych osobowych, przybliżenie wiedzy na temat praw człowieka,
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popularyzacja idei Obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz kształtowanie świadomej i aktywnej postawy obywatelskiej
2016-11-30
Gazetka dotycząca przebiegu konkursu "Twoje dane - Twoja sprawa"
inicjatywa dla:
Powstanie gazetki poświęconej udziałowi w VII edycji Ogólnopolskiego Programu
rodziców,
GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa. Udział w konkursie gry planszowej
nauczycieli, uczniów
Projekt "Cybernauci"
Nasze gimnazjum bierze udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
2016-11-29
realizowanym przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium
inicjatywa dla:
Civitas. Odbyły się zajęcia w których wzięło udział 80 uczniów. Miały one charakter
nauczycieli,
warsztatowy i pozwalały na dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi min.
dyrektorów,
ochrony swojego wizerunku w sieci, ochrony danych osobowych jak również
uczniów, rodziców pomagały wypracować właściwe modele zachowań użytkowników w internecie.
Głównym celem odbytych warsztatów było podniesienie poziomu bezpieczeństwa
korzystania z sieci przez dzieci rodziców i nauczycieli.

Zespół Szkół im. Janiny Wierzchowskiej
GOŚCIERADÓW, Województwo: lubelskie
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja z GIODO
Zajęcia w klasie III gimnazjum poświęcone "Monitoringowi wizyjnemu",
publikacjom wizerunku i ochronie danych.
Ankieta GIODO
Uczniowie klasy I gimnazjum, biorący udział w projekcie gry ogólnopolskiej Twoje
2017-05-22
dane twoja sprawa wypełnili i opracowywali ankietę przesłaną przez
inicjatywa dla:
ogólnopolskiego koordynatora gry. Ankieta dotyczyła pytań z całego przebiegu
uczniów
projektu i jest jego ewaluacją. Wyniki ankiety zostaną zamieszczone na stronie
internetowej szkoły.
LZajęcia poświęcone tematyce ochrony danych osobowych. Awatary.
2017-05-18
Lekcja przeprowadzona w klasie szóstej na temat rodzajów danych osobowych,
inicjatywa dla:
sposobów ich przetwarzania, gromadzenia i zabezpieczania. Przedstawienie
uczniów
prezentacji multimedialnej uczniom, rozmowa o tym jak unikać podawania swoich
danych w Internecie. Dyskusja nad ta temat : "Zdjęcie czy awatar?".
Wystawa Kroniki Dobrych Praktyk
Uczniowie klasy I gimnazjum biorący udział w ogólnopolskiej grze "Twoje Dane 2017-05-18
Twoja Sprawa" przygotowali Kronikę Dobrych Praktyk i wyłożyli ją na korytarzu
inicjatywa dla:
szkolnym. Kronika zawiera wszystkie działania z VI etapów gry. Zdjęcia, relacje,
uczniów, dyrektorów,
sprawozdania, ankiety i ich wyniki - wszystko dotyczące danych osobowych. Z
nauczycieli, rodziców
efektami pracy zapoznali się uczniowie, nauczyciele, Pani Dyrektor, pracownicy
niepedagogiczni oraz rodzice.
2017-05-08
Przygotowanie Kroniki Dobrych Praktyk
inicjatywa dla:
Uczniowie klasy I gimnazjum biorący udział w ogólnopolskiej grze "Twoje Dane uczniów
Twoja Sprawa" na zajęciach z wychowawcą opracowywali Kronikę Dobrych
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Praktyk. Uczniowie podzieleni na grupy opracowali materiały z VI etapów gry.
Wybrali zdjęcia, napisali relacje, sprawozdania, przygotowali ankiety i ich wyniki.
Godzina z wychowawcą w klasie II gimnazjum o aktywności uczniów na
portalach społecznościowych
Przeprowadzono zajęcia z wychowawcą w klasie II gimnazjum o aktywności
2017-04-24
uczniów na portalach społecznościowych - Jak rozsądnie korzystać z portali
inicjatywa dla:
społecznościowych? Na zajęciach wymieniono korzyści i zagrożenia związane
uczniów
z korzystaniem z internetowych portali społecznościowych (zamieszczanie zdjęć,
komentarzy, ochrona swoich danych tj. hasła, loginy itp.). Podano rady, jak
bezpiecznie korzystać z sieci. Zaprezentowano i omówiono krótkie filmy animowane
pt. " Fejsmen"
Zaprezentuj siebie V etap gry GIODO
„ZAPREZENTUJ SIEBIE”- pod takim hasłem przebiegała V runda naszej gry
2017-04-12
GIODO. Przygotowaliśmy 7 stoisk informacyjnych na temat ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych. 1. Rozporządzenia o danych osobowych. 2. Zadanie konkursowe. 3.
uczniów, dyrektorów, Dwie krzyżówki. 4. Ulotki tematyczne. 5. Informacje o instytucji GIODO. 6.
nauczycieli, rodziców Informacje o dotychczasowych działaniach i etapach gry edukacyjnej. 7. Prezentacja
multimedialna dotycząca danych osobowych . Do obejrzenia wystawy zaprosiliśmy
uczniów, dyrekcję, nauczycieli i pracowników szkoły oraz rodziców.
Podsumowanie zadania KONKURSOWE ABC
Zadanie polegało na podsumowaniu kolejnego etapu gry „KONKURSOWE ABC”.
Uczniowie zorganizowali konkurs dotyczący ułożenia z liter w tekście „DANE
2017-03-16
OSOBOWE” innych polskich wyrazów. Zadanie to przeprowadzili w klasie I, a
inicjatywa dla:
także w klasach: II i III gimnazjum. Młodzież podzielili na trzyosobowe grupy, które
uczniów
w czasie 10 minut musiały ułożyć nowe słowa. Do komisji konkursowej powołano
jury w skład którego wchodzili: gość specjalny - Pani Magdalena Dyguś, Pani
Magdalena Rudziejewska-Rudziewicz, Julia Gac, Julia Babiracka. Komisja wyłoniła
zwycięzców i przyznała samodzielnie przygotowane dyplomy.
Układanie wyrazów z hasła DANE OSOBOWE
Realizując kolejną rundę ogólnopolskiej gry edukacyjnej uczniowie klasy I
2017-02-27
gimnazjum, podzieleni na grupy mieli za zadanie ułożyć jak najwięcej wyrazów z
inicjatywa dla:
hasła DANE OSOBOWE w czasie 10 minut. Następnie młodzież tą samą
uczniów
konkurencję przeprowadziła dla kolegów z klasy II gimnazjum. Całość zadania
została udokumentowana. Wyrazy zwycięskich grup z obu klas zostały wywieszone
na gazetce na korytarzu szkolnym.
2017-02-07
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Wystawa plakatów
uczniów
Zorganizowano wystawę plakatów dotyczących ochrony danych osobowych.
2017-02-07
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Wystawa plakatów
dyrektorów,
Wystawa plakatów dotyczących ochrony danych osobowych, przygotowanych przez
nauczycieli, rodziców uczniów.
2017-02-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
"Plakatuję-informuję"-przekazanie informacji na temat danych osobowych z
uczniów
okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych - zajęcia
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przygotowane
Godzina wychowawcza na temat "Plakatuję-informuję"-przekazanie informacji na
temat danych osobowych z okazji Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych
Osobowych". Zajęcia przygotowane przez uczniów klasy I gimnazjum dla II
gimnazjum. Wyświetlenie prezentacji multimedialnej, przedstawianie
najważniejszych informacji o GIODO ochronie danych osobowych. Uczniowie klasy
II wykonali plakaty tematyczne. Na zakończenie przeprowadzono ankietę oceniającą
efektywność przyprowadzonych zajęć.
2017-02-06
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców, uczniów
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-22
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-22
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli
2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka na korytarzu
Gazetka "Mój wizerunek w internecie - tworzymy awatary", prezentująca awatary
przygotowane przez uczniów klasy I i III gimnazjum.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Mój wizerunek w internecie - tworzymy awatary.
Lekcja plastyki, na której uczniowie rysowali swoje awatary. Następnie wyróżnione
rysunki wywieszono na gazetce na korytarzu szkolnym. Wystawę zorganizowano z
okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Wykonanie ozdób bożonarodzeniowych zawierających elementy mówiące o
ochronie danych osobowych
Uczniowie klasy I gim., uczestniczący w grze edukacyjnej, prowadzonej przez Panią
Annę Janik, wykonali zadanie polegające na przygotowaniu pięciu bombek
choinkowych, które zawierały elementy mówiące o ochronie danych osobowych.
Łącznie powstało siedem ozdób choinkowych, zawierały one hasła dotyczące
ochrony danych osobowych, loga GIODO, symbole mówiące o ochronie danych
osobowych. Następnie ozdoby zostały powieszone przez Dyrektora szkoły Panią
Marzenę Długosz na choince szkolnej. Uczniowie wykonali zdjęcia dokumentujące
wykonanie ozdób, ich końcowy efekt i zawieszenie na choince szkolne
Ozdoby choinkowe GIODO
Zawieszenie na choince szkolnej przez uczniów i Panią Dyrektor ozdób
choinkowych - bombek z logo GIODO i z tematyką ochrony danych osobowych.
Choinka znajduje się na korytarzu szkolnym, zatem ozdoby widzą wszyscy
uczniowie szkoły, nauczyciele i pracownicy oraz rodzice.
Lekcja "Kto chce twoje dane osobowe?".
Przeprowadzono lekcję na podstawie scenariusza Małgorzaty Szyszko i Katarzyny
Wiączek "Kto chce twoje dane osobowe?". Zajęcia odbyły się w klasie II
Publicznego Gimnazjum w Liśniku Dużym na godzinie z wychowawcą. Lekcję
przeprowadziła pani Magdalena Rudziejewska- Rudziewicz (koordynator projektu),
zajęcia hospitował dyrektor szkoły Pani Marzena Długosz.
Lekcja "Kto chce twoje dane osobowe?".
Przeprowadzono lekcję na podstawie scenariusza Małgorzaty Szyszko i Katarzyny
Wiączek "Kto chce twoje dane osobowe?". Zajęcia odbyły się w klasie III
Publicznego Gimnazjum w Liśniku Dużym na godzinie z wychowawcą. Lekcję
przeprowadziła pani Pani Magdalena Dyguś - wychowawca klasy.
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2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja języka polskiego
Zajęcia przeprowadzono w klasie III Publicznego Gimnazjum w Liśniku Dużym na
języku polskim. Lekcję przeprowadziła pani Magdalena Rudziejewska-Rudziewicz
(koordynator projektu). Temat zajęć: "Dlaczego powinniśmy chronić nasze dane
osobowe?", był kontynuacją poprzedniej godziny lekcyjnej (godziny z
wychowawcą). Gimnazjaliści wykonali ćwiczenia redakcyjne przygotowujące ich do
napisania rozprawki.
Scenka przygotowana w ramach gry planszowej
Uczniowie klasy I gimnazjum przygotowali i przedstawili scenkę dla uczniów klas
IV-VI. Opiekunem grupy była pani Katarzyna Anzlik. Młodzież przygotowała
scenkę, w której pokazała jeden ze sposobów wyłudzania informacji w Internecie. Po
krótkim przedstawieniu, gimnazjaliści przeprowadzili rozmowę z młodszymi
kolegami na wiodący temat scenki.

Zespół Szkół w Strachosławiu
Kamień, Województwo: lubelskie
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-05-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-27
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-26
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
lekcja otwarta odbyła się na sali gimnastycznej. Poprowadzona została przez
Edukatora.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prawa autorskie, kształtowanie właściwego wizerunku w sieci.
Cyberprzestępczość.
Odbyły się warsztaty dla uczniów przeprowadzone przez edukatora.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych, a niebezpieczeństwa w sieci.
Odbyło się spotkanie z radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły. Przekazano
informacje na temat rodzaju danych osobowych, zagrożeń internetowych i sposobów
ochrony.
Szkolny Konkurs: Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe.
Uczniowie wykonali opowiadania na w/w temat. Trzy opowiadania przekazano na
konkurs do GIODO.
Zagrożenia i niebezpieczeństwa internetowe dla danych osobowych.
Lekcje w klasie III i I gimnazjum ( grupy chłopców). Korzystając z dostępnych
materiałów i strony GIODO uczniowie poznali zagrożenia i niebezpieczeństwa
płynące z utraty danych osobowych. Dyskutowali na temat ochrony danych i tego
czy sami właściwie chronią dane swoje i innych.
Zagrożenia i niebezpieczeństwa dla danych osobowych.
Lekcja w klasie III i I gimnazjum . Korzystając z dostępnych materiałów i strony
GIODO uczniowie poznali zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z utraty danych
osobowych. Dyskutowali na temat ochrony danych i tego czy sami właściwie
chronią dane swoje i innych.
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Zagrożenia i niebezpieczeństwa internetowe dla danych osobowych.
Lekcja w klasie III gimnazjum . Korzystając z dostępnych materiałów i strony
GIODO uczniowie poznali zagrożenia i niebezpieczeństwa płynące z utraty danych
osobowych.
Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe.
Lekcje przeprowadzono w klasach III gimnazjum na zajęciach z wychowawcą.
2017-03-28
Przeprowadzono dyskusję na ten temat. Było to przygotowanie do konkursu
inicjatywa dla:
indywidualnego dla uczniów. Uczniowie wymienili się informacjami, opracowali w
uczniów
punktach Zasady ochrony danych osobowych dla własnej rodziny. Zobowiązani
zostali do przekazania tych informacji Rodzicom.
Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe.
Lekcje przeprowadzono w klasach II gimnazjum na zajęciach z wychowawcą.
2017-03-23
Przeprowadzono dyskusję na ten temat. Było to przygotowanie do konkursu
inicjatywa dla:
indywidualnego dla uczniów. Uczniowie wymienili się informacjami, opracowali w
uczniów
punktach Zasady ochrony danych osobowych dla własnej rodziny. Zobowiązani
zostali do przekazania tych informacji Rodzicom.
Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe.
Lekcje przeprowadzono w klasach I gimnazjum na zajęciach z wychowawcą.
2017-03-22
Przeprowadzono dyskusję na ten temat. Było to przygotowanie do konkursu
inicjatywa dla:
indywidualnego dla uczniów. Uczniowie wymienili się informacjami, opracowali w
uczniów
punktach Zasady ochrony danych osobowych dla własnej rodziny. Zobowiązani
zostali do przekazania tych informacji Rodzicom.
Moje dane osobowe - moja sprawa.
2017-03-10
Lekcja WOS w klasie IIb. Uczniowie chętni i zaangażowani. Informacje
inicjatywa dla:
przyjmowali właściwie. . Mieli wiele pytań i wątpliwości. Chętnie pracowali w
uczniów
grupach i przy komputerach. Korzystali ze strony GIODO.
Moje dane osobowe - moja sprawa
2017-03-09
Lekcja WOS w klasie IIa. Klasa mało aktywna. Informacje przyjmowali poprawnie.
inicjatywa dla:
Okazało się, że nie znali wielu wiadomości. Aktywność przejawiało kilkoro
uczniów
uczniów.
2017-03-02
Moje dane osobowe - moja sprawa.
inicjatywa dla:
Lekcja WOS w klasie Ib. Uczniowie chętni i zaangażowani. Aktywnie pracowali w
uczniów
grupach. Chętnie wyszukiwali dane w internecie i dzielili się wiedzą.
Dane osobowe - moja sprawa.
2017-03-01
Lekcja WOS w klasie Ia. Uczniowie chętni i zaangażowani. Informacje przyjmowali
inicjatywa dla:
poprawnie. Okazało się, że nie znali wielu wiadomości. Mieli wiele pytań i
uczniów
wątpliwości.
2017-02-11
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Bezpiecznego Internetu. Internetowe zagrożenia.
rodziców,
Inicjatywę podjęto z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Gazetkę wykonano
nauczycieli,
na korytarzu szkolnym. Materiały do gazetki wypracowali sami uczniowie podczas
dyrektorów, uczniów wcześniej przeprowadzonych zajęć lekcyjnych i warsztatowych.
2017-02-08
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień bezpieczeństwa w internecie i ochrony danych osobowych.
rodziców,
Inicjatywa została zorganizowana z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu i Dnia
2017-04-25
inicjatywa dla:
uczniów
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nauczycieli,
Ochrony Danych Osobowych w klasie Ib gimnazjum. Uczniowie podczas lekcji
dyrektorów, uczniów informatyki wyszukiwali informacje na temat bezpiecznego korzystania z internetu
oraz zagrożeń dla użytkowników internetu. Odbyła się debata na temat: "Internet to
dobrodziejstwo czy zagrożenie? Jestem za czy przeciw internetowi". W lekcji wzięli
udział nauczyciele, rodzice i dyrektor szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-07
Kto chce Twoje dane osobowe?
inicjatywa dla:
Lekcję w klasie IIIb gimnazjum przeprowadzono według scenariusza Małgorzaty
uczniów
Szyszko i Katarzyny Wiączek. Zajęcia odbyły się na zajęciach z wychowawcą.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Kto może wykraść Twoje dane osobowe
2017-02-03
Podczas lekcji informatyki w klasach III gimnazjum zapoznano uczniów z
inicjatywa dla:
sytuacjami podczas których można stracić swoje dane osobowe. Przedstawiono ABC
uczniów
zagrożeń oraz ABC ochrony przed utratą danych. Następnie odbyła się dyskusja na
ten temat. Uczniowie, korzystając ze strony GIODO wyszukali materiały do
opracowania gazetki i apelu na temat Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Gazetka: "Co na Twój temat wie Twój telefon komórkowy"
2016-11-24
Wykorzystując informacje dostępne na stronie Giodo wykonaliśmy gazetkę pt. "Co
inicjatywa dla:
na Twój temat wie Twój telefon komórkowy". Zwróciliśmy uwagę na potrzebę
nauczycieli,
ochrony danych osobowych własnych oraz innych osób, które zawiera nasz telefon
dyrektorów, uczniów,
komórkowy. Na stronie internetowej szkoły założyliśmy zakładkę "Bądz bezpieczny
rodziców
w sieci", w której zamieszczane będą bieżące informacje na temat realizacji projektu.

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Trzebielu
Trzebiel, Województwo: lubuskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH - Szkoła Podstawowa
2017-02- Nasza szkoła propaguje wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci, dlatego też w obecnym roku
17
szkolnym poszerzono działania programu poprzez ogłoszenie w grudniu 2016r. konkursu
inicjatywa plastycznego dla sąsiednich szkół podstawowych pn." Prywatność to ja" w dwóch kategoriach:
dla:
klasy I - III oraz klasy IV - VI. Uczniowie mieli za zadanie wykonanie projektu awatara,
uczniów
prezentującego wyobrażenie dziecka na temat: Jak chronić swoją prywatność w sieci, czyli w
świecie wirtualnym. Na konkurs wpłynęło 25 prac ze szkół podstawowych Gminy Trzebiel
http://trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&menu=85&artykul=28
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Festiwal teatru GIODO
2017-01- 17.01.2017r. odbył się festiwal teatru GIODO w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych
17
Osobowych. Uczniowie klas gimnazjum mieli za zadanie przygotować krótką scenke
inicjatywa tematyczną dotyczącą jednego, wylosowanego przez siebie hasła z zakresu Ochrony Danych
dla:
Osobowych. Klasy z dużym zaangażowaniem przygotowały się do występów, scenki choć
uczniów
krótkie zawierały odpowiednie i konkretne treści. Wszyscy oglądali występy z dużym
zaciekawieniem i zainteresowaniem. Taka forma przekazu wiedzy jest dla uczniów atrakcyjna,
przyjemna w odbiorze oraz zostawia ślad w głowie z poznanych treści. http://trzeb
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Szkoła Podstawowa im.Orląt Lwowskich
Żarki Wielkie, Województwo: lubuskie
2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców
2017-05-16
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
dyrektorów

Kronika
Uczniowie stworzyli kronikę podsumowującą ich trud włożony w realizację
Programu "Twoje dane - twoja sprawa"

Interpretacja hasła „ Ostrożnie dobieraj znajomych. Oni też ostrożnie Ciebie
wybierają.”
Uczniowie ustalali według siebie znaczenie hasła „ Ostrożnie dobieraj znajomych.
Oni też ostrożnie Ciebie wybierają.”
Wystawa
W dniu 12.04.2017r. zorganizowana została wystawa z różnorodnymi materiałami
2017-04-12
na temat ochrony danych osobowych i zaproszeniu na nią innych uczniów,
inicjatywa dla:
nauczycieli oraz rodziców. Wystawa odbyła się na korytarzu szkolnym . Uczniowie
dyrektorów,
wykonali własnoręcznie identyfikatory z numerem stanowiska udzielając informacji
rodziców, uczniów,
i odpowiadając na zadane pytania zwiedzających. Do zwiedzania było
nauczycieli
przygotowanych 10 stanowisk na których były przedstawiane informacje o ochronie
danych osobowych.
Ulotka o GIODO
2017-04-10
Dnia 10 kwietnia br. stworzony został zbiór informacji o GIODO w formie ulotek, a
inicjatywa dla:
dokładnie kto pełni funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
rodziców, uczniów,
gdzie mieści się siedziba GIODO, jakie prowadzi kampanie edukacyjne, z jakich
nauczycieli,
materiałów na stronie mogą korzystać uczniowie i wiele innych informacji o danych
dyrektorów
osobowych.
2017-03-17
Apel
inicjatywa dla:
17.03.2017r. na uroczystym apelu zostały wręczone przez Dyrektora Szkoły w
nauczycieli,
Żarkach Wielkich dyplomy z logo GIODO dla laureatów Konkursu "Konkursowe
dyrektorów, uczniów ABC", które zostały własnoręcznie wykonane przez uczniów.
Konkursowe ABC
W dniu 15.03.2017r. odbył się konkurs klasowy dotyczący ułożenia z liter w tekście
2017-03-15
„Dane osobowe” innych polskich wyrazów minimum trzyliterowych.Czas zmagań
inicjatywa dla:
wynosił 30 min. Konkurs oceniało jury w składzie koordynator projektu „Twoje
uczniów, nauczycieli
dane- Twoja sprawa”, trzech uczniów z kl. VI bardzo mocno zaangażowanych w
program tej gry oraz zaproszony gość – nauczyciel języka polskiego.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
EUROPEJSKI DZIEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Z okazji obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się
2017-02-20
uroczysty apel dla uczniów i nauczycieli, na którym została przedstawiona
inicjatywa dla:
prezentacja multimedialna dotycząca danych osobowych. Przeprowadzone zostały
uczniów
następujące konkursy: Konkurs na najszybsze rozwiązanie krzyżówki GIODO o
różnym stopniu trudności dla kl. I-III oraz IV-VI Konkurs plastyczny „Twoje danetwoja sprawa” dla uczniów kl. I-III Konkurs na najpiękniejszą zakładkę do książki z
logiem GIODO dla kl. IV-VI
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2017-02-20
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przedstawienie teatralne
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych przygotowali i przedstawili 2
przedstawienia teatralne dotyczące danych osobowych pt. „ W wypożyczalni nart”
oraz „Wyjazd na wczasy”.
"Prywatność to ja"
2017-02-17
Dnia 17.02.2017r. w Trzebielu odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego dla
inicjatywa dla:
szkół podstawowych „Prywatność to ja” w ramach działań Ogólnopolskiego
uczniów, nauczycieli,
Programu Edukacyjnego „Twoje dane- twoja sprawa”. Do konkursu nasza szkoła
rodziców,
zgłosiła 3 prace plastyczne. ( dwie w kategorii klas IV – VI, jedna w kategorii klas Idyrektorów
III).
Lekcja "Cyberprzemoc - jak nie zostać jej ofiarą?"
2017-02-15
"Cyberprzemoc - jak nie zostać jej ofiarą?" miała na celu wyjaśnienie sposobów
inicjatywa dla:
unikania cyberprzemocy oraz przedstawienie konsekwencji, jakie grożą sprawcom
uczniów
cyberprzemocy. Uczniowie m.in podawali przykłady nękania oraz straszenia w sieci
oraz opracowywali plan zapobiegawczy cyberprzemocy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
100 haseł o GIODO
2017-01-26
Uczniowie przygotowali 100 haseł z różnymi informacjami tekstowymi z okazji
inicjatywa dla:
Międzynarodowego Dnia Ochrony danych Osobowych przypadającego na 28
nauczycieli, uczniów stycznia. Uczniowie wykorzystywali rysunki, plakaty i ulotki na których to
umieszczali najciekawsze informacje tekstowe wykorzystując formę pracy z
farbkami plakatowymi. Prace zostały rozwieszone i omówione na forum klasy
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26
Ankieta
inicjatywa dla:
W dniu 26.01.2017r. wśród uczniów naszej szkoły w Żarkach Wielkich została
uczniów
przeprowadzona anonimowa ankieta, której celem było sprawdzenie elementarnej
wiedzy na temat danych osobowych.
2017-01-12
inicjatywa dla:
Łańcuch Świąteczny
rodziców,
Został wykonany łańcuch świąteczny GIODO o długości 11 metrów, który stanowił
dyrektorów,
jedną z ozdób bożonarodzeniowych w Szkole Podstawowej w Żarkach Wielkich.
nauczycieli, uczniów
Lekcja "Poczta bez listonosza"
Lekcja została przeprowadzona w ramach zajęć informatycznych. Uczniom została
2017-01-11
przedstawiona podstawowa wiedza z zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy
inicjatywa dla:
komputerze oraz wyjaśnione zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z
uczniów
komputera. Uczniowie uczyli się m.in zakładać e-mail oraz wyjaśniali zagrożenia
wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera.
2016-12-20
Rada Szkoleniowa cz. II
inicjatywa dla:
20 grudnia 2016 r. odbyła się dalsza część Rady Szkoleniowej o tematyce ochrony
nauczycieli
danych osobowych dla nauczycieli.
2016-12-07
Lekcja: „To ja decyduję o tym, kto mnie zna”
inicjatywa dla:
Celem lekcji było wykształcenie prawidłowych nawyków reagowania na pytania
uczniów
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2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-08
inicjatywa dla:
nauczycieli

innych o nasze dane osobowe poprzez burzę mózgów, rozmowę kierowaną,
dyskusję, pracę w grupach.
Wywiad
Przeprowadzony został wśród uczniów wywiad, w którym należało odpowiedzieć na
pytanie„ W jaki sposób uzyskuje się nielegalne dane ?"
Lekcja o ochronie danych osobowych
Temat: Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe. Lekcja miała
charakter wprowadzający do tematyki ochrony danych osobowych. Uczniowie m.in
dowiedzieli się czym są dane osobowe oraz jakie wyróżniamy ich kategorie. Celem
lekcji było uświadomienie uczniów o konieczności chronienia swoich danych.
Rada Szkoleniowa
8 listopada 2016 r. została przeprowadzona Rada Szkoleniowa dla nauczycieli w
celu przekazania wiedzy zdobytej przez koordynatora na dwudniowym szkoleniu dla
przedstawicieli placówek, które przystąpiły do VII edycji Programu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM KUROWIE IM.
CZESŁAWA WILIŃSKIEGO
STARE KUROWO, Województwo: lubuskie
Lekcja języka niemieckiego.
2017-04-11
Lekcja języka niemieckiego - In der Praxis. Dane personalne. Zajęcia przeprowadzone w
inicjatywa dla: klasie 4a i 4b na lekcji języka niemieckiego, na temat ochrony danych osobowych i ich
uczniów
ochrony w internecie. Na zajęciach wykorzystano materiały otrzymane od GIODO. W
zajęciach wzięło udział 33 uczniów obu klas.
Lekcja niemieckiego.
2017-04-11
Lekcja języka niemieckiego - In der Praxis. Dane osobowe. Zajęcia przeprowadzone w
inicjatywa dla: klasie 5a i 5b na temat ochrony danych osobowych i ich ochrony w internecie z
uczniów
wykorzystaniem pojęć w języku niemieckim i materiałów otrzymanych od GIODO. W
zajęciach wzięło udział 35 uczniów z obu klas.
Spotkanie.
Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską . Uczestniczyło w nim 186 uczniów naszej
2017-04-05
szkoły . Pani sędzia przedstawiła informacje na temat znaczenia wczesnej profilaktyki
inicjatywa dla:
zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. Przedstawiła nowe zagrożenia wynikające
uczniów
z dostępu do internetu oraz zasady odpowiedzialności karnej nieletnich za przekraczanie
prawa dotyczącego danych osobowych .
2017-03-29
Lekcja - Zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lekcja - Zajęcia komputerowe - "Kto chce Twoje dane osobowe?" Zajęcia przeprowadzone
uczniów
z wykorzystaniem materiałów GIODO dla 18 uczniów klasy 2b.
Lekcja - zajęcia komputerowe.
2017-03-28
Lekcja - zajęcia komputerowe - "Kto chce Twoje dane osobowe ?" Lekcja przeprowadzona
inicjatywa dla:
z pomocą materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO - prezentacja multimedialna a po
uczniów
niej dyskusja. W zajęciach wzięło udział 20 uczniów klasy 3 b.
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Lekcja - godzina wychowawcza.
2017-03-27
Lekcja - Godzina wychowawcza - "Ja decyduję , kto mnie zna." Zajęcia przeprowadzone z
inicjatywa dla:
wykorzystaniem materiałów otrzymanych od GIODO w klasie 4 a. Prezentacja
uczniów
multimedialna i dyskusja . Wzięło udział 13 uczniów.
2017-03-27
Lekcja - Zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lekcja - Zajęcia komputerowe - "Kto chce Twoje dane osobowe?" Zajęcia przeprowadzone
uczniów
w klasie 2 a dla 18 uczniów z wykorzystaniem materiałów GIODO.
2017-03-27
Lekcja - Zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lekcja - zajęcia komputerowe - "Kto chce Twoje dane osobowe?" Zajęcia przeprowadzone
uczniów
w klasie 3 a z wykorzystaniem materiałów GIODO dla 20 uczniów.
Lekcja - Informatyka.
2017-03-22
Lekcja - Informatyka - " Czym jest prywatność, dlaczego jest ona ważna ?" Zajęcia
inicjatywa dla:
przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej a następnie dyskusja z
uczniów
uczniami. W zajęciach wzięło udział 13 uczniów (gr. II) .
2017-03-20
Lekcja - zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lekcja - zajęcia komputerowe dla uczniów klasy 1 - " Chronisz dane , chronisz siebie".
uczniów
Zajęcia przeprowadzone z wykorzystaniem materiałów GIODO dla 12 uczniów.
Lekcja - Informatyka.
2017-03-17
Lekcja - Informatyka - " Czym jest prywatność, dlaczego jest ona ważna ?" Zajęcia
inicjatywa dla:
przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej a następnie dyskusja z
uczniów
uczniami. W zajęciach wzięło udział 13 uczniów.
Lekcja - informatyka.
2017-03-16
Lekcja - Informatyka - "Czym jest prywatność, dlaczego jest ona ważna ?" Zajęcia
inicjatywa dla:
przeprowadzone w klasie 5 a z wykorzystaniem materiałów GIODO. Udział wzięło 16
uczniów
uczniów.
Lekcja - informatyka.
2017-03-14
Lekcja - Informatyka - " Czym jest prywatność , dlaczego jest ona ważna ? " Zajęcia
inicjatywa dla:
przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej a po niej dyskusja w klasie 5
uczniów
b . Wzięło udział 17 uczniów.
Lekcja - godzina wychowawcza.
2017-03-13
Lekcja - Godzina wychowawcza - " Jakie ślady zostawiam w sieci ?" Zajęcia
inicjatywa dla:
przeprowadzone z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej a następnie dyskusja z
uczniów
uczniami. W zajęciach wzięło udział 14 uczniów klasy 4 b.
Lekcja - godzina wychowawcza.
2017-02-27
Lekcja - Godzina wychowawcza w klasie IV a - "Czym jest prywatność , dlaczego jest ona
inicjatywa dla:
ważna ?" - zajęcia przeprowadzone przy pomocy materiałów otrzymanych na szkoleniu
uczniów
GIODO, brało w nich udział 14 uczniów.
2017-02-27
Lekcja - zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lekcja - zajęcia komputerowe w klasie 2 a, przeprowadzona z pomocą materiałów
uczniów
otrzymanych na szkoleniu GIODO. W zajęciach wzięło udział 21 uczniów.
2017-02-27
Lekcja - zajęcia komputerowe.
inicjatywa dla: Lakcja - Zajęcia komputerowe w klasie 3 a , przeprowadzona dla 20 uczniów klasy 3 a .
uczniów
Wykorzystano materiały GIODO.
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2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-23
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-20
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-18
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-17
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja - Informatyka.
Lekcja informatyki przeprowadzona w klasie 6(gr.II- 13 osób) z wykorzystaniem
materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO.
Lekcja informatyki.
Lekcja informatyki - Jakie ślady zostawiamy w sieci ?". Zajęcia przeprowadzone dla 17
uczniów klasy Va z wykorzystaniem materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO.
Lekcja - zajęcia komputerowe.
Lekcja - zajęcia komputerowe - "Chronisz dane , chronisz siebie". Zajęcia przeprowadzone
w klasie 2 b przy pomocy materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO. W lekcji wzięło
udział 19 uczniów.
Lekcja - Informatyka.
Lekcja - Informatyka . Przeprowadzona w klasie 6 (gr.I - 12 uczniów) z wykorzystaniem
materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO.
Lekcja - zajęcia komputerowe
Lekcja - Zajęcia komputerowe w klasie III B - "Chronisz dane - chronisz siebie" - Lekcja
przeprowadzona według scenariusza i materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO. W
zajęciach uczestniczyło 21 uczniów.
Lekcja - Informatyka.
Lekcja informatyki - klasa V b - "Jakie ślady zostawiamy w sieci ?". Zajęcia
przeprowadzone z pomocą materiałów otrzymanych na szkoleniu GIODO. W lekcji brało
udział 17 uczniów.
Lekcja - Godzina wychowawcza.
Lekcja - Godzina wychowawcza przeprowadzona z pomocą materiałów otrzymanych na
szkoleniu GIODO . Zajęcia w klasie 4B - 17 uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji DODO
27.01.2017 r. odbył się w Naszej Szkole apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Zebrana na nim była cała szkoła - uczniowie , grono pedagogiczne i dyrektor - razem 140
osób. Apel rozpoczął się uroczystym odczytaniem Listu Pani Głównej Inspektor przez
jedną z uczennic. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu związanego z ochroną
danych osobowych i wręczenie drobnych upominków jego uczestnikom.
Zajęcia z pedagogiem
Zajęcia profilaktyczne z pedagogiem na bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie emisja filmów edukacyjnych "Szkoła bezpieczna w sieci ". Wykorzystano także materiały
otrzymane od GIODO. W zajęciach uczestniczyło 34 uczniów klas 5a i 5b.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs
17 stycznia został ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów Naszej szkoły . W klasach 2 3 temat pracy brzmi - "Awatar – obrazek wyświetlany w internecie obok nazwy
użytkownika" , zaś w klasach 4- 6 temat pracy to " Zagrożenia w internecie". Prace mają
być dostarczane do 26 stycznia a rozwiązanie konkursu nastąpi podczas uroczystego apelu z
okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w dniu 27 stycznia.
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2016-12-19
inicjatywa dla:
rodziców

2016-12-02
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-30
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-11-08
inicjatywa dla:
rodziców

Lekcja wychowawcza.
Na godzinach wychowawczych, wychowawcy klas przedstawili uczniom program TDTS i
jego główne założenia. W tych lekcjach brało udział 97 uczniów naszej szkoły. Uczniowie z
zainteresowaniem słuchali o programie gdyż wcześniej widzieli gazetkę i byli ciekawi co to
za program i czego dotyczy, są też bardzo zainteresowani tematem ochrony danych
osobowych.
Gazetka
Na korytarzach - parterze- przy drzwiach wejściowych do szkoły i piętrze , w bardzo
widocznych miejscach wspólnie z nauczycielami z zespołu umieściliśmy plakaty i
materiały promujące i informujące o realizacji Programu w naszej Szkole.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiłem cele programu i jego założenia , termin
realizacji i wstępny harmonogram działań w naszej Szkole. Po kilkunastu minutowym
wystąpieniu i prezentacji celów programu zgłosili się nauczyciele chcący mocniej
zaangażować się w realizację Programu. Nazwaliśmy go Zespołem do spraw Programu
GIODO. Nauczyciele z wielkim zaangażowanie potwierdzili chęć realizacji Programu .
Spotkanie z rodzicami
Odbyło się spotkanie dla rodziców zorganizowane przez koordynatora programu. W
spotkaniu brało udział 120 rodziców uczniów naszej Szkoły. Przedstawiłem cel i założenia
projektu oraz jakie działania przewidujemy w ramach realizacji Programu. Rodzice
zapoznali się z plakatami i ulotkami informującymi o Programu. Większość rodziców z
zainteresowaniem wysłuchała mojego wystąpienia i deklarowała pomoc i wsparcie w
realizacji Programu .

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica
Gubin, Województwo: lubuskie
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej istoty programu
W ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej koordynator Jolanta Fedro zaznajomiła
zebranych o istocie programu ,, Twoje dane twoja sprawa". Zdała relację z przebiegu
2016-11-04
szkolenia zorganizowanego przez GIODO i otrzymanych materiałach. Poprosiła Radę o
inicjatywa dla:
włączenie programu jako punkt programu wychowawczego szkoły na bieżący rok szkolny i
nauczycieli
powołanie komisji w celu opracowania form i harmonogramu działań. Nauczyciele przyjęli
inicjatywę z pełną aprobatą. Postanowiono, że pierwszym działaniem w ramach projektu
będzie szkolenie grona pedagogicznego i dyrekcji.

&quot;Profesja&quot;Szkoły Ośrodka Kształcenia Zawodowego
Radom, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-25
Tablica informacyjna
inicjatywa
We wszystkich klasach zostały przeprowadzone lekcje na temat danych osobowych. Została
dla: uczniów
przygotowana tablica informacyjna na temat danych osobowych. Pojawiły się tam
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informacje dotyczące danych osobowy, danych zwykłych i szczególnie chronionych.
Dodatkowo zamieszczone zostały informacje dotyczące Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
Sochaczew, Województwo: mazowieckie
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów

Jak odpowiednio korzystać z gier komputerowych ?
Lekcja zorganizowana dla uczniów klasy I, uczniowie często grają w gry w
internecie, a w nim używają wulgaryzmów, pojawia się przemoc. Lekcja
poświęcona prawidłowych relacjach w sieci.

2017-05-15
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Komputer przyjaciel czy wróg
rodziców, dyrektorów,
Gazetka szkolna na temat prawidłowego korzystania z internetu .
uczniów, nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczeństwo w sieci
2017-05-10
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy II gimnazjum dla uczniów, celem
inicjatywa dla:
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
uczniów
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
2017-04-17
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Cyberprzmoc
rodziców, dyrektorów, Gazetka szkolna na temat cyberprzmocy, jak skutecznie bronić się przed
uczniów, nauczycieli cyberprzmocą, a także informacje czego nie pokazywać w sieci/
Zasady etyki i etykiety językowej obowiązującej w internecie.
2017-04-12
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy IIIa i IIIb gimnazjum dla
inicjatywa dla:
uczniów, celem lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie
uczniów
przed niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także
treści na temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Internet - dobro całego świata - bezpieczeństwo w sieci.
2017-03-28
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy I gimnazjum dla uczniów, celem
inicjatywa dla:
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
uczniów
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Zakazane treści w internecie
2017-03-24
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy II gimnazjum dla uczniów, celem
inicjatywa dla:
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
uczniów
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-09
Niebezpieczeństwa w sieci.
inicjatywa dla:
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy IIIa i IIIb gimnazjum dla
uczniów
uczniów, celem lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie
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2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-23
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-18
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-16
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-15
inicjatywa dla:
uczniów

2016-10-21
inicjatywa dla:
uczniów

przed niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także
treści na temat ochrony danych osobowych.
Facebook - jak mądrze z niego korzystać ?
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy I gimnazjum dla uczniów, celem
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Cyberprzemocy mówimy nie !
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy III gimnazjum dla uczniów,
celem lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet .
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Czy internet jest bezpieczny ?
Zajęcia zorganizowane przez wychowawcę dla III gimnazjum. Przedstawienie
zagrożeń płynących z internetu, jakich treści nie można ujawniać w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prywatność , a internet
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy II gimnazjum dla uczniów, celem
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczeństwo w sieci. Jak bezpiecznie korzystać z internetu
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy I gimnazjum dla uczniów, celem
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane osobowe - masz do tego prawo.
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy II gimnazjum dla uczniów, celem
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczeństwo w sieci
Lekcja zorganizowana przez wychowawcę klasy II gimnazjum dla uczniów, celem
lekcji było zapobieganiu przemocy w internecie, przestrzeganie przed
niewłaściwymi stronami, czy kontaktami z obcymi przez internet ,a także treści na
temat ochrony danych osobowych.

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II
Sochaczew, Województwo: mazowieckie
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2017-05-31
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-24
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

2016-12-10
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-01
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów

"Przytul hejtera"
W dniu 1.06. odbędzie się finał szkolnej kampanii „Przytul hejtera”. Podsumowaniem
zajęć prowadzonych przez wychowawców klas będzie debata oksfordzka, której teza
brzmi „Hejt niszczy przyjaźnie, odbiera wolność, niszczy kreatywność, blokuje rozwój
osobisty młodzieży” przygotowana przez uczniów klas 1c i 1d pod kierunkiem
wychowawców i p. Renaty Rossa- Ponieważ. Uczniowie uzyskali w internetowej
ankiecie odpowiedzi ponad 300 respondentów, ankietowali tez mieszkańców miasta w
sondzie ulicznej. Jest to podsumowanie edukacyjnych działań szkoły na rzecz
bezpieczeństwa uczniów w sieci
Dzień Bezpiecznego Internetu
Zrealizowano projekt : Dzień bezpiecznego Internetu - bezpieczeństwo w sieci prezentacja prac plastycznych i multimedialnych (filmy, komiksy, prezentacje)
przygotowanych przez uczniów nt. cyfrowej tożsamości i ochrony wizerunku w sieci
oraz cyberprzemocy. Aktywność tworzenia komiksu, filmu lub prezentacji podjęło
blisko 250 uczniów klas pierwszych i drugich. Uczniowie rozwiązywali internetową
krzyżówkę nt bezpiecznego Internetu opracowaną przez uczniów i zredagowali
„Dekalog młodego internauty”
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych Gazetka informacyjna dla rodziców
„Chroń swoje dane”, rozdanie rodzicom ulotek, tematyka spotkań z rodzicami (24.01)
Realizacja zadania „Informujemy, plakatujemy” w ramach ogólnopolskiej gry „Twoje
dane Twoja sprawa”. - plakaty w gablotach na terenie szkoły. Konkurs międzyklasowy
„Twoje dane- twoja sprawa”, w którym 3-osobowe drużyny wykazały się wiedzą i
umiejętnościami z zakresu ochrony tożsamości i danych osobowych. Problematyka
ochrony danych na zebraniu Rady Pedagogicznej (24.01) i na zajęciach edukacyjnych.
Dzień Praw Dziecka
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka (20.11.2016r.) i Międzynarodowego
Dnia Praw Człowieka (10.12.2016r) w kontekście prawa do prywatności i ochrony
tożsamości, prezentacja Mini-karty Praw do prywatności i ochrony danych osobowych,
sesja plakatowa „Mam prawo do…”, gazetka w holu szkoły;
szkolenie Rady Pedagogicznej
Temat: Prawo do prywatności i ochrony danych osobowych w działalności szkoły.
Cele szkolenia : aktualizacja wiedzy oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w
zakresie prowadzenia zajęć z uczniami na temat ochrony prywatności i danych
osobowych Tematyka szkolenia: 1. Ochrona tożsamości i danych osobowychpodstawy prawne. 2. Szkoła jako administrator danych osobowych. Dokumentacja. 3.
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i obowiązujące procedury. 4. Realizacja
programu „Twoje dane- twoja sprawa” w roku szk.2016/2017. 5. Jak uczyć o ochronie
tożsamości i danych osobowych.
Lekcje
W okresie listopad 2016- maj 2017 realizowane były zajęcia z wychowawcą
wprowadzające tematykę związaną z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem w
internecie . Odbyło się 21 godzin zajęć w 14 oddziałach, realizowane tematy np:
„Twoje dane- twoja sprawa”, „Prywatność i ochrona danych osobowych”, „Jak chronić
się przed utratą tożsamości”, „Uważaj, co zamieszczasz w Internecie” , „Czy jestem
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2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów

bezpieczny w sieci”, „Karta praw do prywatności i ochrony danych osobowych”, „Co
to jest cyberprzemoc”, „ Internet- wróg czy przyjaciel”, „Jak dbać o to, by być
bezpiecznym w sieci”
lekcje
Poszerzenie programów zajęć edukacyjnych o treści związane z ochroną prywatności i
danych osobowych w ramach lekcji przedmiotów ogólnokształcących i zajęć –
realizacja 25 godzin : j.polskiego, j.angielskiego, informatyki, edukacji dla
bezpieczeństwa; przykładowe tematy: „Dzień bezpiecznego Internetu”, „Bezpieczny
Internet”, „Computer Languege”.
Gra
Przystąpiliśmy do realizacji zadań ogólnopolskiej Gry planszowo- edukacyjnej "Twoje
dane- twoja sprawa". Zespół uczniów pod opieką p.R.Rossy - Ponieważ podejmował
kolejne wyzwania, angażując wielu uczniów. W holu szkoły umieszczona jest plansza
gry, na której zaznaczano pozycje szkoły. Na tablicy informacyjnej umieszczane były
kolejne zadania i ich rozwiązania.

Gimnazjum nr 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Warszawa Wesoła, Województwo: mazowieckie
Realizacja tematu z zakresu Ochrony Danych Osobowych na lekcjach
informatyki
2017-03-06
Na lekcjach informatyki w klasach I został zrealizowany temat: „Kto chce Twoje
inicjatywa dla:
dane osobowe”, a klasach II „Ochrona danych osobowych”. Uczniowie aktywnie
uczniów
uczestniczyli w zajęciach, pracując w grupach i dyskutując. Swoje wypowiedzi i
hasła ozdobili stosownymi grafikami, które wykonali stosując aplikacje internetowe.
Lekcje odbyły się w 22 grupach.
Realizacja tematu z zakresu Ochrony Danych Osobowych na zajęciach z
wychowawcą
2017-02-01
Na godzinach wychowawczych nauczyciele wychowawcy zrealizowali temat: inicjatywa dla:
„Kim jesteśmy w rzeczywistości i w cyfrowym świecie?” Dyskutowano o
uczniów
rzeczywistej i cyfrowej tożsamości, wizerunku człowieka w cyfrowej przestrzeni
oraz zaletach i wadach korzystania z Internetu, a w szczególności z serwisów
społecznościowych. Lekcje odbyły się w 16 klasach.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-25
Akcja informacyjna
inicjatywa dla:
W związku obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych w przestrzeni
dyrektorów, uczniów,
rekreacyjnej szkoły zostały zamieszczone informacje na temat tego wydarzenia oraz
nauczycieli, rodziców
o GIODO.

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi
Warszawa, Województwo: mazowieckie
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Akcja "Dane zaprogramowane"
Marzec upłynął pod hasłem programowania za sprawą akcji „DANE
2017-04-03
ZAPROGRAMOWANE”. Uczniowie klas drugich i trzecich mieli za zadanie w
inicjatywa dla:
programie Scratch przygotować grę związaną z ochroną danych osobowych. Z
uczniów
przygotowanymi grami można zapoznać się na szkolnej stronie programu
www.giodo.gim132waw.pl
"Lekcje z GIODO"
2017-03-27
W ramach szkolenia rady pedagogicznej oraz pedagogizacji rodziców umieściliśmy link
inicjatywa dla:
do materiału przygotowanego przez GIODO w ramach "Lekcje z GIODO". Informacje
nauczycieli,
na szkolnej stronie programu www.giodo.gim132waw.pl oraz na stronie szkoły
uczniów, rodziców
www.giom132waw.pl
Debata na temat zmian w prawie dotyczących ochrony danych osobowych
Podczas godziny z wychowawcą uczniowie zastanawiali się czy w wieku 16 lat młody
człowiek powinien mieć prawo do samodzielnego wyrażania zgody na przetwarzanie
2017-03-27
danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego (m.in. udział w
inicjatywa dla:
portalach społecznościowych, korzystanie z poczty elektronicznej, korzystanie z gier
uczniów
on-line). Oprócz debaty odbyły się rozmowy z pozostałymi uczniami. Inspiracją do
rozmów z uczniami stały się trwające prace nad krajową reformą ochrony danych
osobowym w Polsce. Informacje na szkolnej stronie programu
www.giodo.gim132waw.pl
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Akcja "Slajdomania 2017"
W styczniu i lutym trwała akcja "Slajdomania 2017". Zadanie zbiegło się z
2017-02-27
obchodzonym w styczniu Dniu Ochrony Danych Osobowych uczniowie klas trzecich
inicjatywa dla:
na lekcjach informatyki oprócz poznania możliwości programu Power Point, min.:
uczniów
tworzenie hiperłączy, pobieranie materiałów multimedialnych z internetu,
wykorzystanie animacji, ustawienie chronometrażu itp. wyszukiwali informacje na
tematy związane z ochroną danych osobowych. Przykłady prac na szkolnej stronie
programu www.giodo.gim132waw.pl
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
O ochronie wizerunku - godziny wychowawcze dla klas pierwszych
2017-01-30
Uczniowie klas pierwszych na godzinach wychowawczych rozmawiali o ochronie
inicjatywa dla:
wizerunku. Wykorzystano przygotowaną na ten cel prezentację. Lekcje cieszą się
uczniów
zawsze dużym zainteresowaniem i stają się okazją do włączenia uczniów klas
pierwszych w realizację Programu Twoje dane - twoja sprawa" . Informacje na szkolnej
stronie programu: www.giodo.gim132waw.pl.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje języka agielskiego na temat bezpieczeństwa w internecie
W ostatnim tygodniu stycznia oprócz godzin wychowawczych uczniowie uczestniczyli
2017-01-30
w lekcjach języka angielskiego poświęconych bezpieczeństwu w internecie. Lekcje
inicjatywa dla:
odbyły się na podstawie scenariusza udostępnionego dla uczestników Programu "Twoje
uczniów
dane - Twoja sprawa" - The Internet – how to use it safely? Informacje na szkolnej
stronie programu www.giodo.gim132waw.pl oraz na stronie szkoły
www.giom132waw.pl

31

Inicjatywy VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w
Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2017-05-10
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-04-03
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-08
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:
rodziców

2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

Kurs: Chroń swój wizerunek
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli zajęć komputerowych w szkole
podstawowej i informatyki w gimnazjum, nauczycieli wychowawców oraz dla
wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie ochrony danych
osobowych i wizerunku w sieci. Przypomnienie podstawowych zagadnień dotyczących
stanu prawnego w Polsce na temat ochrony danych osobowych. Poznanie zagrożeń
związanych z nieostrożnym kreowaniem wizerunku w sieci. Poznanie pracy z
aplikacjami komputerowymi dostępnymi bezpłatnie, takimi jak: FreeMind, Padlet,
learningApps, które mogą być przydatne w pracy z uczniami.
Szkolenie uczniów odbywających praktyki w OEIiZK z zakresu ochrony danych
osobowych - grupa 2
Szkolenie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, odbywających praktyki zawodowe w
Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tematyka
szkolenia obejmowała: Zagadnienia wstępne na temat ochrony danych osobowych;
Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych; Zasady
przetwarzania danych osobowych; Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe;
Prawa osób, których dane dotyczą. Szkolenie zostało zakończone quizem
przygotowanym w aplikacji Kahoot!
Szkolenie uczniów odbywających praktyki w OEIiZK z zakresu ochrony danych
osobowych - grupa 1
Szkolenie dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, odbywających praktyki zawodowe w
Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Tematyka
szkolenia obejmowała: Zagadnienia wstępne na temat ochrony danych osobowych;
Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych; Zasady
przetwarzania danych osobowych; Prawa i obowiązki osób chroniących dane osobowe;
Prawa osób, których dane dotyczą. Szkolenie zostało zakończone quizem
przygotowanym w aplikacji Kahoot!
Ochrona danych osobowych w przepisach prawa
Spotkanie szkoleniowe z grupą rodziców i opiekunów z Gminnego Ośrodka Kultury
Zamość (16 osób). Przekazanie materiałów informacyjnych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z grupą gimnazjalistów - 2
Spotkanie z kolejną grupą uczniów z gimnazjum, biorących udział w lekcjach
otwartych w OEIiZK. Podczas spotkania odbywa się krótka pogadanka oraz
przedstawienie ważnych wydarzeń w 2017 roku, tj. Dnia Ochrony Danych Osobowych
i Dnia Bezpiecznego Internetu. Następnie wszyscy uczniowie biorą udział w quizie w
aplikacji Kahoot! (z tabletami) na temat bezpieczeństwa cyfrowego, danych osobowych
i ich ochrony. Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymują nagrody. Wszyscy
uczniowie oraz nauczyciele - opiekunowie otrzymują broszurki "Weź dane w swoje
ręce – o ochronie danych osobowych"
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2017-01-24
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-23
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-01-21
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
2017-01-20
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-01-18
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-01-14
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli
2016-12-17
inicjatywa dla:

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z grupą uczniów ze szkoły podstawowej
Spotkanie z grupą uczniów ze szkoły podstawowej, biorących udział w lekcjach
otwartych w OEIiZK. Podczas spotkania odbywa się krótka pogadanka oraz
przedstawienie ważnych wydarzeń w 2017 roku, tj. Dnia Ochrony Danych Osobowych
i Dnia Bezpiecznego Internetu. Następnie wszyscy uczniowie biorą udział w quizie w
aplikacji Kahoot! (na tabletach) na temat bezpieczeństwa cyfrowego, danych
osobowych i ich ochrony. Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymują nagrody.
Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele - opiekunowie otrzymują broszurki "Weź dane w
swoje ręce – o ochronie danych osobowych"
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia z grupą gimnazjalistów
Spotkanie z grupą uczniów z gimnazjum, biorących udział w lekcjach otwartych w
OEIiZK. Podczas spotkania odbywa się krótka pogadanka oraz przedstawienie ważnych
wydarzeń w 2017 roku, tj. Dnia Ochrony Danych Osobowych i Dnia Bezpiecznego
Internetu. Następnie wszyscy uczniowie biorą udział w quizie w aplikacji Kahoot! (z
wykorzystaniem tabletów) na temat bezpieczeństwa cyfrowego, danych osobowych i
ich ochrony. Uczniowie z największą liczbą punktów otrzymują nagrody. Wszyscy
uczniowie oraz nauczyciele - opiekunowie otrzymują broszurki "Weź dane w swoje
ręce – o ochronie danych osobowych".
Warsztaty i konsultacje w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Warsztaty i konsultacje dla nauczycieli i dyrektorów ze szkół uczestniczących w
programie "Twoje dane - Twoja sprawa" oraz osób zainteresowanych tematyką.
Poruszane zagadnienia: Tworzenie prostych animacji na temat ochrony prywatności i
danych osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakaty na Dzień Ochrony Danych Osobowych
Opracowanie i wydrukowanie plakatów dotyczących Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Umieszczenie plakatów we wszystkich placówkach Ośrodka Edukacji
Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
Prezentacja podczas seminarium dla kadry pedagogicznej
Przedstawienie nauczycielom konsultantom OEIiZK podczas cotygodniowego
seminarium informacji na temat ważnych wydarzeń w 2017 roku związanych z ochroną
danych osobowych i bezpieczeństwem cyfrowym: 28 stycznia - Dzień Ochrony Danych
Osobowych, 7 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu, Jubileuszu 20-lecia prawa do
ochrony danych osobowych w Polsce. Wszystkim nauczycielom udostępnione zostały
materiały dydaktyczne, dotyczące przedstawionej powyżej tematyki do wykorzystania
podczas prowadzonych przez nich zajęć.
Warsztaty i konsultacje w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Warsztaty i konsultacje dla uczestników programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Poruszana tematyka: Komiksy w zastosowaniach edukacyjnych, dotyczących ochrony
danych osobowych, na przykładzie aplikacji Pixton, ToonDoo
Warsztaty i konsultacje w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Warsztaty i konsultacje dla uczestników programu "Twoje dane - Twoja sprawa".
Poruszana tematyka: 1 - Ochrona danych osobowych w przepisach prawa 2 - Blogi w
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dyrektorów,
nauczycieli
2016-12-10
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

2016-11-26
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

2016-11-19
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2016-10-26
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

2016-10-26
inicjatywa dla:
nauczycieli,

zastosowaniach edukacyjnych, jako forma dokumentowania pracy i upowszechniania
wiedzy na temat ochrony danych osobowych
Warsztaty i konsultacje w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Warsztaty i konsultacje (drogą mailową i stacjonarnie) dla nauczycieli i dyrektorów
szkół uczestniczących w programie "Twoje dane - Twoja sprawa". Poruszana tematyka:
1 - LearningApps − platforma do tworzenia ćwiczeń i zadań, prezentacja przykładów
(mapy myśli, quizy, krzyżówki, dobieranki, itp.) 2 - Proste wykorzystanie QR-kodów
do organizacji gier i konkursów
Warsztaty i konsultacje w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Warsztaty i konsultacje (drogą mailową i stacjonarnie) dla nauczycieli i dyrektorów
szkół uczestniczących w programie "Twoje dane - toja sprawa". Poruszana tematyka: 1
- Ochrona danych osobowych w przepisach prawa 2 - Padlet - wirtualna tablica do
przekazywania treści i kontaktowania się z uczestnikami programu 3 - Aplikacje do
tworzenia infografiki na temat ochrony prywatności i danych osobowych
Sieć współpracy Twoje dane - Twoja sprawa
Aby umożliwić współpracę oraz wymianę doświadczeń między szkołami i placówkami
oświatowymi z województwa mazowieckiego, które zgłosiły się do programu „Twoje
dane – Twoja sprawa”, rozpoczęliśmy (dla chętnych) cykl spotkań stacjonarnych w
ramach sieci. Udział w spotkaniach sprzyja samokształceniu oraz służy
upowszechnianiu przykładów dobrej praktyki. Celem sieci jest także prezentacja
różnych przykładów wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
realizacji zagadnień związanych z ochroną danych i prywatnością. Sieci towarzyszy
kurs na platformie: https://szkolenia.oeiizk.
Szkolenie grup wycieczkowych: uczniów, studentów, nauczycieli, korzystających z
bazy noclegowej "Gościniec"
Dla wszystkich grup nocujących w bazie "Gościniec" zostały przygotowane programy
szkolenia i materiały informacyjne w postaci broszur , dotyczące ochrony prywatności
w sieci, opracowane , odpowiednio dla nauczycieli i dla uczniów na każdym poziomie
kształcenia. Mają za zadanie: − przybliżenie pojęć dotyczących ochrony prywatności
(np. dane osobowe, przetwarzanie danych osobowych, zgoda na przetwarzanie danych
osobowych); − przekazać wiedzę o prawach w zakresie ochrony swoich danych w sieci;
− pokazać, jak chronić swoje dane i reagować na ich naruszenia.
Bezpieczeństwo informacyjne w szkole i placówce oświatowej
Jest to cykliczna konferencja, organizowana wspólnie z PKN (w poprzednich latach
także z GIODO), która porusza różne aspekty bezpieczeństwa cyfrowego w placówkach
oświatowych, z uwzględnieniem ochrony danych osobowych. Prezentowana tematyka
dotyczy aspektów prawnych, technicznych, podaje przykłady wartościowych rozwiązań
z tej dziedziny. Prezentowane są również zagadnienia dotyczące różnych badań i
projektów edukacyjnych. Prezentacje z wystąpień tegorocznej i poprzednich
konferencji dostępne są pod adresem: http://dodobezpiecznie.blogspot.com/2015/04/konferencje-spotkania-akcje-ko
Broszury: Weź dane w swoje ręce – o ochronie danych osobowych
Zostały opracowane broszury na temat "Weź dane w swoje ręce – o ochronie danych
osobowych", które w sposób przystępny prezentują tematykę związaną z ochroną
prywatności, tożsamości cyfrowej, ochrona danych osobowych. Broszury są
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uczniów,
rodziców
2016-10-26
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli

opracowane dla uczniów oddzielnie na każdy poziom kształcenia oraz dla dorosłych.
Broszury te, wraz z krótkim szkoleniem, przekazywane są uczestnikom wycieczek
szkolnych, którzy korzystają z naszej bazy noclegowej "Gościniec".
Blog - DODO - dbamy o dane osobowe
DODO – dbamy o dane osobowe Blog na temat ochrony danych osobowych oraz
bezpieczeństwa w Internecie - http://dodo-bezpiecznie.blogspot.com/ Blog „Dodo –
dbamy o dane osobowe” udostępnia wiele materiałów, umożliwiających prowadzenie
zajęć dydaktycznych z tego zakresu: dostarcza aktualne przepisy prawa, wartościowe
materiały, gotowe scenariusze zajęć, propozycje wykorzystania TIK w prezentacji
treści.

Publiczna Szkola Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kowali
Kowala, Województwo: mazowieckie
Przedstawienie harmonogramu działań w placówce.
2016-11-17
Przedstawienie prezentacji dla nauczycieli pt. Ochrona danych osobowych w placówce
inicjatywa dla: oświatowej. Dyskusja n/t ochrony danych osobowych w szkole. Przedstawienie
nauczycieli
harmonogramu działań z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych, które zrealizowane
będą na przełomie stycznia i lutego 2017r.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w
Nagoszewce
Ostrów Mazowiecka, Województwo: mazowieckie
Zajęcia edukacyjne
W klasie V na zajęciach technicznych "Projektujemy swoje osiedle" zrealizowano
zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
Zajęcia edukacyjne
2017-05-22
W klasie V na zajęciach technicznych uczniowie projektowali swoje osiedle.
inicjatywa dla:
Przypomniany został podział danych osobowych na zwykłe i wrażliwe. Omówiono
uczniów
zasady ochrony danych osobowych.
Album gry Twoje dane - Twoja sprawa
Uczniowie wykonali Album gry Twoje dane – Twoja sprawa, który podsumowuje
2017-05-18
nasze działania. Księga zawiera również analizę ankiety przeprowadzonej wśród 25
inicjatywa dla:
uczniów kl. III – VI. Ankieta miała na celu zbadanie poziomu wiedzy uczniów nt.
uczniów, rodziców, ochrony danych osobowych w internecie. Uczniowie wyjaśnili także, jak rozumieją
nauczycieli
zdanie To, co wrzucisz do sieci, zostanie w niej na zawsze. Księga została umieszczona
na szkolnym korytarzu. Jest dostępna dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły
oraz rodziców.
2017-04-27
Zebranie z rodzicami
inicjatywa dla:
Tematyka spotkania przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi
rodziców
Mazowieckiej z rodzicami: cyberprzemoc i konsekwencje prawne, ochrona danych
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
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osobowych, gdzie szukać pomocy? Podczas zebrania z rodzicami uczniowie
zaprezentowali osiem stoisk informacyjnych nt. ochrony danych osobowych.
Wystawa stoisk informacyjnych nt. ochrony danych osobowych
Wystawa stoisk informacyjnych nt. ochrony danych osobowych: 1. Propagowanie akcji
Twoje dane–Twoja sprawa; 2. Ulotki z wykazem krajowych, europejskich i
2017-04-12
międzynarodowych przepisów na temat ochrony danych osobowych; 3. Instytucja
inicjatywa dla:
GIODO; 4. Ulotki na temat ochrony danych osobowych; 5. Konkursy z nagrodami; 6.
uczniów, rodziców,
Krzyżówki dla uczniów, rodziców i nauczycieli; 7. Zasady gry Twoje dane - Twoja
nauczycieli
sprawa oraz zdjęcia z realizacji kolejnych etapów; 8. Film prezentujący wykonanie
poszczególnych etapów gry; Te same stoiska zaprezentowano rodzicom na zebraniu 27
kwietnia.
2017-04-10
Zajęcia edukacyjne
inicjatywa dla:
W klasie VI na zajęciach technicznych "Projektujemy swoje osiedle" zrealizowano
uczniów
zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych.
Zajęcia edukacyjne
2017-04-10
W klasie VI na zajęciach technicznych uczniowie projektowali swoje osiedle.
inicjatywa dla:
Przypomniany został podział danych osobowych na zwykłe i wrażliwe. Omówiono
uczniów
zasady ochrony danych osobowych.
Spotkanie z przedstawicielem Policji
2017-04-05
Tematyka spotkania przedstawiciela Powiatowej Komendy Policji w Ostrowi
inicjatywa dla:
Mazowieckiej z uczniami kl. I-III i IV-VI: cyberprzemoc i konsekwencje prawne,
uczniów
funkcje telefonów komórkowych, ochrona danych osobowych, przypomnienie
numerów alarmowych, gdzie szukać pomocy?
Zajecia edukacyjne
2017-03-10
Na zajęciach komputerowych w kl. III "Co czyha w sieci? Nie podawaj danych!"
inicjatywa dla:
poruszane były zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych. Uczniowie
uczniów
obejrzeli także dwa filmy edukacyjne.
Konkurs
Zadanie IV rundy gry Twoje dane – Twoja sprawa - przeprowadzenie na godzinie z
2017-03-01
wychowawcą konkursu klasowego, polegającego na ułożeniu z liter tekstu DANE
inicjatywa dla:
OSOBOWE jak największej liczby polskich wyrazów minimum trzyliterowych.
uczniów
Zajęcia zostały przeprowadzone w kl. IV i V. Zwycięska drużyna 8 marca
przeprowadziła taką samą konkurencję dla uczniów klasy VI.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-09
Przedstawienie
inicjatywa dla:
Przedstawienie "Bezpieczny internet" - przygotowane przez członków koła teatralnego.
rodziców,
Aktorzy przypomnieli zasady bezpiecznego surfowania w sieci oraz wymienili główne
nauczycieli,
zagrożenia, jakie czekają na każdego w internecie. Przestrzegali również przed
uczniów
ujawnianiem nieznajomym danych osobowych swoich i swoich bliskich.
Zajęcia edukacyjne
2017-02-06
W klasie VI przeprowadzono lekcję "Dzień Bezpiecznego Internetu". Jednym z
inicjatywa dla:
głównych zagadnień poruszanych na zajęciach była ochrona danych osobowych w
uczniów
internecie.
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Fotohistoria
Uczniowie kl. V w programie Windows Movie Maker przygotowali „fotohistorię”
działań podejmowanych w szkole w ramach programu "Twoje dane – Twoja sprawa".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny i graficzny
2017-01-30
Podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych rozstrzygnięto ogłoszone
inicjatywa dla:
wcześniej konkursy: plastyczny dla kl. I-III „Jak bohaterowie filmów animowanych dla
uczniów
dzieci chronią swoje dane osobowe?” oraz graficzny dla kl. IV-VI „Jak bohaterowie
naszych lektur chronią swoje dane osobowe?”.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia dla uczniów kl. I-VI - prezentacja multimedialna przybliżająca zagadnienia
2017-01-30
ochrony danych osobowych; - filmy z serii "Plik i Folder", których bohaterowie
inicjatywa dla:
oprowadzali dzieci po wirtualnym świecie i ostrzegali przed czyhającymi w nim
uczniów
zagrożeniami oraz uczulali, że nie można podawać w internecie swoich danych
osobowych; - film z serwisu Sieciaki.pl "Nie podawaj danych" poruszający tematykę
ochrony danych osobowych; - zajęcia: młodsi uczniowie wykonali swoje awatary,
natomiast starsi rozwiązywali krzyżówki nt. ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-27
Akcja promocyjna DODO
inicjatywa dla:
W ramach Dnia Ochrony Danych Osobowych przygotowaliśmy dla wszystkich
nauczycieli,
nauczycieli, uczniów i rodziców, odwiedzających tego dnia szkołę, pomarańczowe
uczniów, rodziców balony z napisami: 28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz CHROŃ
SWOJE DANE OSOBOWE.
Zajęcia edukacyjne
Na zajęciach w kl. IV "Bezpieczeństwo w sieci" uczniowie opracowali zasady
2017-01-25
bezpiecznego korzystania z internetu. Zwrócono uwagę na konieczność ochrony
inicjatywa dla:
danych osobowych oraz stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z
uczniów
osobami poznanymi przez internet -“ Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie
ekranu“.
Zajęcia edukacyjne
2017-01-24
Na zajęciach komputerowych w kl. VI "Dzień Bezpiecznego Internetu – bezpieczne
inicjatywa dla:
hasło do konta w internecie" uczniowie utrwalili zasady ochrony danych osobowych w
uczniów
internecie, przypomnieli zasady tworzenia bezpiecznego hasła do konta w internecie.
Zajęcia edukacyjne
2017-01-18
Zajęcia z wychowawcą w kl. VI "Zrozumieć siebie i innych – profilaktyka uzależnień.
inicjatywa dla:
Bezpieczeństwo w sieci" miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń czyhających
uczniów
w wirtualnym świecie, konieczność ochrony danych osobowych, promocję
bezpiecznego, efektywnego i kulturalnego korzystania z internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-17
Plakat " Dzień Ochrony Danych Osobowych"
inicjatywa dla:
Zadanie III rundy „Plakatuję – informuję” w ramach Ogólnopolskiej gry "Twoje dane rodziców, uczniów,
Twoja sprawa" polegało na przygotowaniu przez uczniów kl. IV – VI plakatu
nauczycieli
informujący o Dniu Ochrony Danych Osobowych. Plakat zawiera tekst i grafikę.
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów
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2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-13
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-30
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-30
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów
2016-11-29
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli

Został umieszczony na szkolnym korytarzu obok gazetki pt. "Chroń swoje dane
osobowe".
Zajęcia edukacyjne
Temat zajęć w kl. III - "Bezpieczeństwo dziecka w sieci - jak chronić swoje dane
osobowe i uniknąć zagrożeń?" Cel główny zajęć: uświadomienie uczniom, jakie
zachowania w internecie mogą być dla nich niebezpieczne, że w sieci nikt nie jest
całkowicie anonimowy oraz ustalenie zasad nieoperowania danymi osobowymi w
Internecie
Zajęcia edukacyjne
Wychowawca kl. VI przeprowadził zajecia "Jak odmawiać, czyli kilka sposobów
mówienia NIE". Miały one na celu uświadomienie uczniom zagrożeń ze strony osób o
złych zamiarach oraz wyrobienie nawyków właściwego zachowania w ryzykownej
sytuacji.
Zajęcia edukacyjne
W kl. I i II została przeprowadzona lekcja "Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje
dane osobowe". Główny cel zajęć to zwrócenie uwagi na konieczność ochrony danych
osobowych.
Konkurs
W ramach II rundy Ogólnopolskiej gry"Twoje dane - Twoje sprawa" odbył się
konkurs, w którym uczniowie kl. I - VI odpowiadali na pytanie: "Co oznacza skrót
DBI?". Spośród poprawnych odpowiedzi wylosowaliśmy trzy. Szczęśliwcy zostali
obdarowani upominkami.
Białe święta z GIODO
W ramach II rundy Ogólnopolskiej gry planszowej "Twoje dane - Twoja sprawa"
chętni uczniowie z klas IV - VI na zajęciach dodatkowych wykonali bombki z napisem
GIODO oraz hasłem "Chroń swoje dane osobowe". Bombki zawisły na szkolnej
choince, a jedną z nich powiesiła pani dyrektor.
Wideokonferencja "Surfuję z głową - jak nie dać się owinąć w sieć"
Uczniowie kl. I-VI wzięli udział w wideokonferencji "Surfuję z głową - jak nie da się
owinąć w sieć". Pogłębiali swoją wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z internetu.
Wspólnie z uczniami z trzech innych szkół rozmawiali z prowadzącą o uzależnieniu od
internetu, cyberprzemocy i jej skutkach oraz o danych osobowych, których nie powinni
podawać nieznajomym przez internet.
Gazetka na korytarzu szkolnym "Chroń swoje dane osobowe"
Na korytarzu szkolnym umieściliśmy gazetkę "Chroń swoje dane osobowe". Znajdują
się na niej podstawowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, m.in. co to
są dane osobowe, co oznacza termin przetwarzanie danych osobowych, rodzaje danych
osobowych. Zamieściliśmy też logo Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" oraz
informację o przystąpieniu szkoły do programu.
Wideokonferencja "Bezpieczne korzystanie z Internetu w domu i szkole"
Rodzice i nauczyciele wzięli udział w wideokonferencji pt. "Bezpieczne korzystanie z
Internetu w domu i szkole", zorganizowanej w ramach pilotażowego projektu
zapewnienia szkołom szerokopasmowego dostępu do sieci Internet, realizowanego
przez NASK. Zgromadzeni wspólnie z rodzicami i nauczycielami z innej szkoły
poznali zagadnienia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu i udostępniania
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2016-11-29
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-23
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-22
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-11-22
inicjatywa dla:
rodziców

swoich danych osobowych (m.in. bankowość internetowa, portale społecznościowe,
telefonia komórkowa). Była również możliwość wymiany doświadczeń w tym zakresie
i zadawania pytań prowadzącemu.
Plakat " Co to są dane zwykłe i wrazliwe?"
W ramach Ogólnopolskiej gry "Twoje dane - Twoja sprawa" w I rundzie "Mistrz
Wiedzy" uczniowie klas IV-VI wykonali plakat "Co to są dane zwykłe i wrażliwe?".
Plakat zawisł na szkolnym korytarzu przy gazetce "Chroń swoje dane osobowe".
Zajęcia edukacyjne
Na zajęciach komputerowych w kl. V zrealizowano temat "Rozmowy w sieci. Czaty i
komunikatory". Uczniowie utrwalili zasady dobrego zachowania - netykiety oraz
zasady bezpiecznego poruszania się po sieci: konieczność ochrony danych osobowych,
stosowanie zasady ograniczonego zaufania w kontaktach z osobami poznanymi przez
internet - "Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie ekranu".
Zajęcia edukacyjne
W kl. IV i V wychowawca zrealizował temat "Nie ujawniajmy swoich danych
osobowych, chrońmy swoją prywatność". Uczniowie dowiedzieli się, co to są dane
osobowe, nauczyli się rozróżniać dane zwykłe i dane wrażliwe. Zyskali świadomość,
że nie należy ich wszystkim przekazywać. Poznali niebezpieczne skutki ujawniania
danych swoich oraz danych innych osób.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przekazano informacje o Ogólnopolskim
Programie Edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa". Koordynator zapoznał z
harmonogramem działań w szkole i przedstawił propozycje scenariuszy lekcji, które
nauczyciele mogą wykorzystać podczas przedstawiania uczniom zagadnień
dotyczących ochrony danych osobowych.
Poinformowanie rodziców o przystąpieniu do Programu "Twoje dane - Twoja
sprawa"
Na zebraniu z rodzicami przekazano informację o przystąpieniu do programu "Twoje
dane - Twoja sprawa", zaprezentowano informacje zamieszczone na stronie
internetowej szkoły, plakat i rozdano ulotki informacyjne.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1z Oddziałami Integracyjnymi im.
Ignacego Daszyńskiego w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje poglądowe o tematyce ochrony danych osobowych
lekcje poglądowe o tematyce ochrony danych osobowych z okazji Dnia Ochrony
Danych Osobowych

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orła Białego
Radom, Województwo: mazowieckie
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2017-05-26
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-20
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-17
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli

Prelekcja
Spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu 26.05.2017
roku w naszej szkole odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji
założeń projektu edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa” Prelekcje prowadziła
sierż. szt. Ewa Jaworska, która w profesjonalny sposób przekazała uczniom rzetelną
wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w sieci ze szczególnym naciskiem na
konsekwencje jakie ponoszą dzieci do lat 13 i ich rodzice za naruszenie dóbr i
ośmieszanie innych bez ich zgody.
Jak ja i moja rodzina dbamy o dane osobowe?
Udział uczniów w konkursie "Jak ja i moja rodzina dbamy o dane osobowe?"
organizowanego przez GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wspólne odśpiewanie piosenki Fajnie w Internecie i rozstrzygnięcie konkursu
"Bezpieczny Internet - bezpeczny ja"
Podczas długiej przerwy uczniowie wszystkich klas odśpiewają i wytańczą układ do
piosenki "Fajnie w Internecie". Zostanie również rozstrzygnięty konkurs szkolny
"Bezpieczny Internet - bezpieczny ja", którego celem jest popularyzacja
bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz świadomości ich tożsamości.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tablica informacyjna na korytarzu szkolnym
Przygotowanie tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym dla rodziców i uczniów
przedstawiająca najczęstsze zagrożenia w sieci Internet oraz informująca jak dbać o
swoje dane osobowe w sieci.
Lekcje Twoje dane twoja sprawa
Na zajęciach komputerowych w klasach 1-6 szkoły podstawowej zrealizowano lekcje
na temat ochrony danych osobowych. Dzieci dowiedziały się, co to są dane osobowe,
jak je chronić, jakie są niebezpieczeństwa oraz naruszenia w tym temacie.
Cybernauci
„Cybernauci" – to kompleksowy projekt mający na celu podniesienie poziomu
bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców,
opiekunów i nauczycieli. W dniach 17-18 listopada 2016 r odbyły się warsztaty -dla
uczniów pt.: „Internet: jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić w „światowej
sieci”? -dla nauczycieli pt.: „Moi uczniowie bezpieczni w sieci” -dla rodziców pt.:
„Moje dziecko a Internet – jak sensownie działać wychowawczo?

Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Jana Kochanowskiego
Radom , Województwo: mazowieckie
2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców,
dyrektorów

Kiermasz "Ochrony danych osobowych"
Uczennice z klasy 3 c podczas dnia, w którym odbywały się w naszej szkole
wywiadówki zorganizowały stoiska na których prezentowały swoim kolegom,
dyrekcji,rodzicom, nauczycielom efekty swojej pracy w ramach Programu
Edukacyjnego "Twoje dane - twoja sprawa". Można było zobaczyć album
dokumentujący pracę przy projekcie gry planszowj, drugi dokumentujący"Tydzień
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2017-01-24
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów, rodziców

2016-12-20
inicjatywa dla:
uczniów

Ochrony Danych Osobowych",przygotowane ulotki, zagatki, rebusy. Można było
obejrzeć prezentację dotyczacą bezpieczeństwa w sieci, rozwiązać rebys,
wykreślankę odpowiedzieć na pytania z quizu. Dorośli bardzo chętnie bawili się wraz
z nam
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych w PG3
W związku z DODO zespół z PG3 przygotował Tydzień Ochrony Danych
Osobowych w dniach 24 do 30.01.2017.Informacje na temat danych osobowych
zaprezentowano na lekcjach w klasach: 1D,2Bi3C. W ciągu całego tygodnia przez
radiowęzeł nadawana była audycja „ABC danych osobowych”, w której
prezentowano informacje na temat ochrony danych osobowych oraz fragmenty
rozmów,które przeprowadzono z nauczycielami, uczniami oraz ekspertami: Panią
Dyrektor ZSOnr7 w Radomiu-M. Pskit oraz mecenasem G.Wąsikiem. Grupa
udzieliła wywiadu Przep dla Radia "PLUS"z Radomia.Przeprowadzono ankietę,
opracowano jej wyniki.
Lekcje wychowawcze.
Ostatnio dużo się działo w Publicznym Gimnazjum nr 3. Jedno z wydarzeń
szczególnie zwróciło uwagę uczniów uwagę. To Ogólnopolski Program Edukacyjny
pod hasłem „Twoje dane – twoja sprawa”, w którym nasza szkoła już po raz kolejny
bierze udział.Na początek stworzono dwie tablice informacyjne. Można je zobaczyć
na hollu głównym i w klubie młodzieżowym. Wszyscy wychowawcy przeprowadzili
w ciągu miesiąca grudnia lekcje wychowawcze według scenariuszy przekazanych w
materiałach edukacyjnych z GIODO.

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Radom, Województwo: mazowieckie

2017-04-04
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-02-07
inicjatywa dla:
nauczycieli

Seminarium "Cyfrowe JA - dobre praktyki"
Seminarium "Cyfrowe Ja" zorganizowano dla nauczycieli , członków sieci TDTS i
innych zainteresowanych. W ramach seminarium nauczyciele mogli wysłuchać
wystąpień specjalistów : Dobre praktyki- bezpieczeństwo w sieci Internet i nie tylko p. Grzegorz Dacka (SENDNET) Zagrożenia płynące z nieprzemyślanego publikowania
danych na portalach społecznościowych - porwania, handel ludźmi - p. Grzegorz
Kostka (Fundacja Itaka) Psychologiczne skutki ujawniania danych osobowych w sieci p. Agnieszka Siczek (doradca metodyczny RODoN)Wirtualny świat współczesnych
nastolatków - podinspektor Aneta Pawlińsk
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Jak zorganizować debatę uczniowską na temat ochrony danych osobowych i
prywatności
W warsztatach uczestniczyli nauczyciele radomskich szkół realizujących we
współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli IV edycję
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane –twoja sprawa. Skuteczna
ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
nauczycieli”. W trakcie zajęć przypomniano rodzaje debat i zdecydowano o
przeprowadzeniu debaty plenarnej. Ustalono zakres tematyczny, czas trwania, zasady
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2017-02-07
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów,
nauczycieli

2016-10-17
inicjatywa dla:
nauczycieli

organizacyjne, ilość uczestników.Przygotowano również uczniów ZSO nr 7 do
prowadzenia debaty.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata międzyszkolna „Moje dane – moja sprawa. Czy można zachować
prywatność w cyfrowym świecie?”
Międzyszkolna debat uczniowska na temat: „Moje dane – moja sprawa. Czy można
zachować prywatność w cyfrowym świecie?” odbyła się w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Radomiu. Udział wzięli w
niej uczniowie 10 radomskich szkół wszystkich etapów edukacyjnych(23 dyskutantów
i 70 włączających się w dyskusję słuchaczy). Debatę poprowadzili uczniowie ZSO nr 7
Adrian Woźniak i Tomasz Długosz . Gośćmi i ekspertami byli : Podkomisarz Aneta
Pawlińska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w
Radomiu, Mariusz Krawczyk specjalista informatyk U
Zawiązanie sieci współpracy nauczycieli
W nowym roku szkolnym Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli zaprosił
pracowników szkół do zawiązania sieci współpracy i doskonalenia dla nauczycieli
realizujących w szkołach program "Twoje dane-Twoja sprawa.Skuteczna ochrona
danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli.” VII
edycja na rok szkolny 2016/2017 . Wzorem lat ubiegłych, członkowie sieci
zadeklarowali współpracę, wymianę informacji i podjęcie wspólnych inicjatyw.

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce
Mińsk Maz., Województwo: mazowieckie
2016-11-21
gazetka
inicjatywa dla: uczniów Na gazetce umieścimy najważniejsze informacje związane z programem.

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika
Sochaczew, Województwo: mazowieckie
2017-04-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-22
inicjatywa dla:
uczniów

GIODO - dlaczego musimy chronić swoje dane?
Lekcja wychowawcza w klasie Va.
Twoje dane - Twoja sprawa.
Lekcja wychowawcza w klasie IV.
Zasady bezpiecznego Internetu
Rozmowa z uczniami klas III o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu i
udostępniania informacji o sobie na podstawie tekstu "O chłopcu, który się zgubił"
Jakie niebezpieczeństwa grożą mi w sieci?
Lekcja wychowawcza w klasie IV.
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2017-03-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-28
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-23
inicjatywa dla:
uczniów
2016-10-21
inicjatywa dla:
uczniów
2016-10-06
inicjatywa dla:
uczniów
2016-04-07
inicjatywa dla:
uczniów

Nie mówię jak mam na imię
Nie mówię jak mam na imię - rozmowa kierowana z użyciem tablicy interaktywnej w
klasach 0a i 0b.
Bezpieczeństwo w Internecie
Lekcja utrwalająca wiedzę nt. udostępniania danych w Internecie - gra "Mały konstruktor"
Bądź bezpieczny w Internecie
Lekcja przeprowadzona w klasach II szkoły podstawowej. Celem lekcji było przekazanie
wiedzy uczniom na temat informacji udostępnianych przez nich w Internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczny Internet. Ochrona prywatności
Lekcja zajęć komputerowych w trakcie której uczniowie klasy Va wzięli udział w
szkoleniu on-line nt. ochrony danych osobowych w Internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nasze dane w sieci
Lekcja zajęć komputerowych w klasie VIa "Nasze dane w sieci - bezpieczny Internet".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Komiks nt. ochrony danych osobowych
Uczniowie klasy IV tworzyli w trakcie zajęć komputerowych komiksy nt. ochrony danych
osobowych w Internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Komiks nt. ochrony danych osobowych
Lekcja zajęć komputerowych dla klasy Va "Pixton - tworzymy komiks nt. ochrony danych
osobowych". Przygotowane przez uczniów komiksy były prezentowane na gazetce
ściennej na korytarzu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Komiks nt. ochrony danych osobowych
W trakcie lekcji zajęć komputerowych uczniowie klasy VIb przygotowali komiksy nt.
ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Została przygotowana gazetka ścienna na korytarzu z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych.
Bezpieczny Internet
Lekcja języka polskiego dla uczniów klasy IV nt. informacji udostępnianych w Internecie.
Czym jest prywatność?
Uczniowie klasy VIb wzięli udział w lekcji "Czym jest prywatności i dane osobowe?"
Twoje dane, Twoja sprawa
Lekcja wychowawcza w klasie IV nt. ochrony danych osobowych.
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Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie
Teresin, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Ochrony Danych Osobowych
Podczas spotkania w ramach naszego szkolnego DODO (Dnia Ochrony Danych Osobowych)
0000-00-00 laureatom konkursu plastycznego na plakat zachęcający do ochrony danych osobowych
inicjatywa
wręczono nagrody. Z prac uczniowskich została przygotowana wystawa pokonkursowa ,
dla: uczniów którą można oglądać na parterze naszej szkoły. W czasie apelu Pani Katarzyna Fiołek
zaprezentowała i omówiła prezentację pod tytułem „Internet. Czas się bać?” Tytuł
prezentacji zaczerpnęła z książki dziennikarza Wojciecha Orlińskiego. Dlaczego “czas się
bać”?

Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2017-05-16
inicjatywa dla:
uczniów

Rozdanie dyplomów dla laureatów
Rozdanie dyplomów dla laureatów konkursu. Konkurs dotyczył stworzenia ulotki o
tematyce ochrony danych osobowych. Laureaci byli wyłonieni z dwóch kategorii
wiekowych: klas I-III, klas IV-VI.

2017-05-12
inicjatywa dla:
Podchody - gra edukacyjna
uczniów, rodziców,
Udział w szkolnych podchodach "Cyfrowobezpieczni".
nauczycieli,
dyrektorów
2017-04-10
gazetka na tablicy informacyjnej
inicjatywa dla:
Wykonanie i przypięcie gazetki na głównym korytarzu na tablicy informacyjnej. W
nauczycieli,
wykonaniu gazetki brali udział uczniowie - wykonali plakaty. Gazetka dotyczyła
dyrektorów, uczniów,
tematyki ochrony danych osobowych.
rodziców
2017-04-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Przekazanie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
2017-03-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Stworzenie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
2017-02-06
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
gazetka na szkolnej tablicy
rodziców,
Wykonanie i przypięcie gazetki na głównym korytarzu na tablicy informacyjnej. W
nauczycieli,
wykonaniu gazetki brali również udział uczniowie. Gazetka dotyczyła tematyki
dyrektorów, uczniów ochrony danych osobowych. Zostały na niej wywieszone prace laureatów konkursu.
2017-02-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Przekazanie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przeprowadzenie Apelu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych dla uczniów
2017-01-27
najpierw dla uczniów z klas IV-VI (oraz ich rodziców) a następnie dla uczniów z
inicjatywa dla:
klas I - III (oraz ich rodziców). Podczas tego wydarzenia uczestniczyła dyrekcja
nauczycieli,
szkoły i grono pedagogiczne. Apel składał się z przemówienia oraz z części
dyrektorów, uczniów,
teatralno-tanecznej, podczas której uczniowie z klasy II przedstawili scenkę
rodziców
dotyczącą ochrony danych osobowych. Zostały rozdane dyplomy i nagrody dla
laureatów konkursu na wierszyk dotyczący danych osobowych. Podczas apelu
mieliśmy zaszczyt gościć p. Annę Dudkowską.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-27
Rozdanie dyplomów dla laureatów
inicjatywa dla:
Rozdanie dyplomów dla laureatów konkursu. Konkurs dotyczył stworzenia
uczniów
wierszyka o tematyce ochrony danych osobowych. Laureaci byli wyłonieni z dwóch
kategorii wiekowych: klas I-III, klas IV-VI.
2017-01-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Stworzenie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-16
realizacja lekcji
inicjatywa dla:
W tym dniu każdy nauczyciel klas I - III i IV-VI przeprowadził lekcje dotyczące
uczniów
ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-14
kiermasz świąteczny
inicjatywa dla:
Podczas kiermaszu świątecznego dzieci miały możliwość wziąć udział w quizach,
uczniów, dyrektorów,
konkursach dotyczących tematyki ochrony danych osobowych. Osoba, która
rodziców, nauczycieli
prawidłowo udzieliła odpowiedzi - dostawała w nagrodę cukierka.
2016-12-05
gazetka na szkolnej tablicy
inicjatywa dla:
Wykonanie i przypięcie gazetki na głównym korytarzu na tablicy informacyjnej. W
uczniów, rodziców, wykonaniu gazetki brali również udział uczniowie. Gazetka dotyczyła tematyki
nauczycieli,
ochrony danych osobowych. Tematyka gazetki dotyczyła Dnia Ochrony Praw
dyrektorów
Dziecka.
2016-12-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Przekazanie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
2016-11-01
gazetka szkolna
inicjatywa dla:
Stworzenie artykułu do gazetki szkolnej.
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-10-26
szkolenie nauczycieli
inicjatywa dla:
Szkolenie nauczycieli z zakresu tematyki ochrony danych osobowych. Przekazanie
dyrektorów,
nauczycielom i dyrekcji szkoły najważniejsze informacje dotyczące szkolenia, w
nauczycieli
którym koordynator (Wioleta Warmińska) brała udział.
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2016-10-25
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-10-03
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów
2016-10-01
inicjatywa dla:
uczniów

Szkolenie
Uczestniczenie w szkoleniu organizowanym przez Państwa.
gazetka na szkolnej tablicy
Wykonanie i przypięcie gazetki na głównym korytarzu na tablicy informacyjnej. W
wykonaniu gazetki brali również udział uczniowie. Gazetka dotyczyła tematyki
ochrony danych osobowych.
Gazetka szkolna
Przekazanie artykułu do gazetki szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 150 im. Walerego Wróblewskiego w Zespole
Szkół nr 46 w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2017-02-28
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-23
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-12-19
inicjatywa dla:
uczniów

Szkolenie
Szkolenie Rady Pedagogicznej z ochrony danych osobowych w zakresie monitoringu
wizyjnego.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolne obchody "Dnia Ochrony Danych Osobowych"
Szkolne obchody "Dnia Ochrony Danych Osobowych" - kształtowanie świadomości
ochrony swoich danych osobowych: konkursy, zagadki, wykreślanki, filmiki
edukacyjne, prezentacja multimedialna, dyktando graficzne, rozsypanka wyrazowa,
quiz, test wiedzy.
Świetlicowe zajędia edukacyjne
Świetlicowe zajęcia edukacyjne „3…2…1… Internet” - podniesienie poziomu
wiedzy na temat zasad bezpiecznego używania Internetu
Świetlicowe zajędia edukacyjne
Świetlicowe zajęcia edukacyjne „Chronisz dane, chronisz siebie” – kształtowanie
świadomości oraz konieczności ochrony danych osobowych.
Świetlicowe zajędia edukacyjne
Świetlicowe zajęcia edukacyjne: „ABC danych osobowych” – poszerzenie
słownictwa oraz wiedzy z zakresu danych osobowych.
Świetlicowe zajędia edukacyjne
Świetlicowe zajęcia edukacyjne: „Każdy swoje dane ma – mam i ja!” – kształtowanie
świadomości uczniów, jakie informacje należą do danych osobowych.
Szkolenie
Szkolenie Zespołu Wychowawców Świetlicy w zakresie ochrony danych osobowych
magazyn edukacyjny
Pozyskanie dla uczniów klas IV - VI magazynu edukacyjnego "Sieciaki.pl" na temat
pozytywnego wykorzystania nowych technologii oraz bezpieczeństwa online
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2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2016-11-29
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli
2016-11-28
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli
2016-11-15
inicjatywa dla:
rodziców
2016-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów
2016-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-10-26
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów
2016-09-30
inicjatywa dla:
uczniów

Strona internetowa szkoły
Strona internetowa szkoły - informacja o realizacji programu w programie - materiały
dydaktyczne
Apel "Prawa Dziecka"
Apel "Prawa Dziecka"
Gazetka edukacyjna
Gazetka edukacyjna - informacja o przystąpieniu szkoły do programu - materiały nt.
ochrony danych osobowych
Pedagogizacja
Pedagogizacja Rodziców w zakresie wdrożenia dokumentu "Polityka ochrony dzieci
przed krzywdzeniem" obowiązującego w placówce.
"Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem"
- Przystąpienie placówki do programu "Chronimy dzieci" - Wdrożenie dokumentu
"Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem", który m. in. zawiera: • Zasady
ochrony danych osobowych dziecka, • Zasady ochrony wizerunku dziecka, • Zasady
dostępu dzieci do Internetu.
Szkolenie
Szkolenie w zakresie wdrożenia dokumentu "Polityka ochrony dzieci przed
krzywdzeniem" obowiązującego w placówce.
Materiały edukacyjne
Pozyskanie publikacji materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony danych
osobowych do biblioteki szkolnej
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny "Bezpieczeństwo przede wszystkim"

Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2017-05-29
inicjatywa dla: uczniów
2017-05-25
inicjatywa dla: uczniów
2017-05-18
inicjatywa dla: uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla: uczniów

zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie 3 A "Bezpieczeństwo w sieci".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie 1 A "Dbam o dane osobowe".
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie II A "Wyśpiewaj mi swoje dane osobowe".
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie II A "Nie ujawniajmy swoich danych"
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2017-02-07
inicjatywa dla: uczniów,
rodziców
2017-01-31
inicjatywa dla: uczniów
2017-01-31
inicjatywa dla: uczniów
2017-01-30
inicjatywa dla: uczniów,
rodziców
2017-01-12
inicjatywa dla: uczniów
2017-01-02
inicjatywa dla: uczniów
2017-01-02
inicjatywa dla: uczniów
2016-12-09
inicjatywa dla: rodziców
2016-12-09
inicjatywa dla: uczniów
2016-12-02
inicjatywa dla: uczniów
2016-12-01
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-28
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-23
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-23
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-16
inicjatywa dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
kampania medialna
Lokalna kampania medialna „Dzień Bezpiecznego Internetu”
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie VI B "Bezpieczeństwo w sieci".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie I A "Co to są dane osobowe?"
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
pogadanka
Zajęcia w klasach I-VI – zapoznanie z listem Głównego Inspektora Danych
Osobowych
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie 3 A "Dbam o dane osobowe".
zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie V B - Prezentacja Dzień Bezpiecznego Internetu. Nie
ujawniajmy swoich danych.
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie III C - Jak tworzyć prezentacje. Moje dane,
moja sprawa.
spotkanie
Spotkanie z Radą Rodziców – podczas rozmowy omówione zostały
problemy ochrony danych osobowych.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie IV A „Jak organizować sobie wolny czas? Internet jako
źródło wiedzy i rozrywki. Pamiętaj Twoje dane – twoja sprawa”.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie IV A „Zagrożenia płynące z internetu. Moje dane – moja
sprawa”.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie IV A „Czuję się bezpieczny. Zasady bezpieczeństwa. Nie
ujawniam swoich danych".
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie V A „Ja decyduję, kto mnie zna”.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie VI A „Komputer – pomoc czy zagrożenie”
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie VI A „Zagrożenia w internecie – netykieta”.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie VI A „Zagrożenia w codziennym życiu. Omówienie
zagrożeń w kontaktach w internecie”.
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2016-11-10
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-08
inicjatywa dla: uczniów
2016-11-02
inicjatywa dla: nauczycieli
2016-10-27
inicjatywa dla: nauczycieli,
rodziców, uczniów
2016-10-24
inicjatywa dla: uczniów
2016-10-17
inicjatywa dla: nauczycieli
2016-10-12
inicjatywa dla: uczniów
2016-10-11
inicjatywa dla: uczniów

Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie III C „Co czyha w sieci? – zagrożenia” (2 godz. lekcyjne)
zajęcia edukacyjne
Zajęcia edukacyjne w klasie VI B "Zagrożenia w codziennym życiu. Kiedy
należy powiedzieć NIE"
Szkolenie dla nauczycieli
Umieszczenie w pokoju nauczycielskim informacji dla nauczycieli.
gazetka
Umieszczenie na tablicy na korytarzu informacji nt. ochrony danych
osobowych i prywatności.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie III C „Netykieta”
Szkolenie dla nauczycieli
Przekazanie nauczycielom informacji nt. przystąpienia do kolejnej edycji
programu „Twoje dane – twoja sprawa”.
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie IV B "Bezpieczeństwo w sieci".
Zajęcia edukacyjne
Zajęcia w klasie IV A "Bezpieczeństwo w sieci".

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy
Ożarów Mazowiecki, Województwo: mazowieckie
Zajęcia dla uczniów
Od stycznia do maja 2017 roku w klasach IV - VI realizowano zajęcia na temat
"Bezpieczeństwo w sieci", podczas lekcji informatyki.
Zajęcia dla uczniów
Od stycznia do maja 2017 roku podczas lekcji przedmiotowych poruszane były też treści
związane z ochroną prywatności i danych osobowych.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
2016-11-22
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przekazano nauczycielom informację o przystąpieniu
inicjatywa dla:
szkoły do VII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja
nauczycieli
sprawa". Zapoznano nauczycieli z podstawowymi celami programu.
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
Warszawa, Województwo: mazowieckie

2017-01-02
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny konkurs dla uczniów "Twoje dane-Twoja sprawa"
Konkurs dla uczniów klas IV-VI zorganizowany został w ramach obchodzonego 28
stycznia 2017 roku Dnia Ochrony Danych Osobowych. Przedmiotem konkursu było
przygotowanie pracy w formie plastycznej lub multimedialnej (plakat, infografika,
komiks, itp.).
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2016-11-29
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-21
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

2016-11-09
inicjatywa dla:
uczniów

Szkolenie dla kadry pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych oraz
przedstawienie harmonogramu działań w ramach programu TDTS
Podczas szkolenia zostały omówione zagadnienia związane z ochroną danych
osobowych w placówkach oświatowych. Przedstawione zostały również szczegóły
realizacji VII Edycji Programu TDTS (ochrona prywatności i danych osobowych).
Gazetka z informacjami na temat programu Twoje dane-Twoja sprawa
Obok pokoju nauczycielskiego pojawiła się gazetka ścienna z nazwą programu "Twoje
dane-Twoja sprawa" z plakatem informacyjnym na temat VII edycji programu
realizowanego przez GIODO, oraz logo programu i logo GIODO. Gazetka znajduje się
na tablicy informacyjnej obok planu lekcji-jest to miejsce często odwiedzane przez
uczniów i rodziców.
Ogólnopolska gra edukacyjna Twoje dane-Twoja sprawa
Wraz z grupą uczniów klasy IV b przystąpiłam do Ogólnopolskiego Projektu Gry
Planszowej Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa” w ramach VII edycji Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. W tym celu został zawarty kontrakt z
koordynatorem projektu p. Anną Janik reprezentującą Publiczne Gimnazjum nr 18 im.
prof. Jana Karskiego w Łodzi, którego celem jest wzajemna współpraca,
wszechstronne działanie w zakresie realizacji zadań związanych z poszczególnymi
etapami Ogólnopolskiej Gry Planszowej Edukacyjnej „Twoje dane - Twoja sprawa” w
ramach VII edycji Programu.

Zespól Szkół ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w
Myśliszewicach
Myśliszewice, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z prokuratorem Rejonowym w Grójcu Panem Pawłem Chyc.
W akademii czynny udział wzięli uczniowie klas III gimnazjum oraz zaproszony gość
specjalny Prokurator Rejonowy w Grójcu pan Paweł Chyc. Na początku uczniowie
2017-02-08
przedstawili trzy krótkie scenki teatralne dotyczące bezpieczeństwa w Internecie oraz
inicjatywa dla:
niewłaściwych zachowań młodzieży, które przeplatane były filmami edukacyjnymi. Po
uczniów
przedstawieniu głos zabrał Pan prokurator, który w swoim wystąpieniu odniósł się do
zaprezentowanych scenek. Po prelekcji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, a było
ich wiele… Dodam, ze pytania dotyczyły nie tylko głównego tematu - uczniowie
dopytywali również
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu
07.02.2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w
2017-02-07
Myśliszewicach odbyły się spotkania uczniów klas III – V szkoły podstawowej oraz klas VI
inicjatywa dla: szkoły podstawowej i I – III gimnazjum z przedstawicielami Komendy Wojewódzkiej
uczniów
Policji w Radomiu. Spotkania odbyły się w ramach realizacji założeń projektu
edukacyjnego „Twoje Dane - Twoja Sprawa” oraz trwającego w szkole „Tygodnia
Bezpieczeństwa.” Prelekcje prowadziła sierż. szt. Ewa Jaworska, która w profesjonalny
sposób przekazała uczniom rzetelną wiedzę dotyczącą bezpiecznych zachowań w sieci.
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2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
rodziców
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-08
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-01-02
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-29
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja do dyspozycji nauczyciela
Lekcja Twoje dane- Twoja sprawa W klasie III gimnazjum odbyły się zajęcia z zakresu
ochrony danych osobowych przypominające jak ważne są dane osobowe i co zalicza się do
danych osobowych w szkole, w domu i w Internecie. Co to są dane osobowe zwykłe i dane
osobowe wrażliwe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki
Lekcja informatyki w klasie 6. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w sieci Internet.
Materiały wykorzystane na lekcji "Owce w sieci".
Lekcja otwarta
Lekcja otwarta dla nauczycieli i rodziców. Oparta na materiale dostępnym w internecie
"Owce w sieci" poruszająca zagadnienia ochrony danych osobowych w sieci. Lekcja dla
uczniów klasy II szkoły podstawowej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tablica informacyjna na korytarzu szkolnym
Przygotowanie tablicy informacyjnej na korytarzu szkolnym dla rodziców i uczniów
przedstawiająca najczęstsze zagrożenia w sieci Internet oraz informująca jak dbać o swoje
dane osobowe w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja na szkolnej stronie www oraz Facebooku szkoły
Informacja na szkolnej stronie www oraz Facebooku szkoły o programie Twoje DaneTwoja Sprawa.
Udostępnienie materiałów
Przesłanie drogą elektroniczną materiałów, scenariuszy lekcji dla nauczycieli do realizacji
na lekcjach wychowawczych.
Konkurs plastyczny
W styczniu zostanie przeprowadzony konkurs plastyczny dla uczniów pt:„Ochrona danych
osobowych we współczesnym świecie” dla uczniów w wieku 9-16 lat. Rozstrzygnięcie
konkursu nastąpi lutym na planowanym dniu ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla nauczycieli
W ramach projektu w naszej szkole odbyło się szkolenie dla nauczycieli dotyczące ochrony
danych osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostały materiały z konferencji oraz
materiały udostępnione w sieci współpracy oeiizk. Dużą pomoc uzyskałam od nauczycielki
z którą podjęłam współprace ze Szkoły w Małęczynie. Ona w tym roku nie bierze udziału w
Projekcie, ale jak szkoła uczestniczyli w nim w zeszłym roku.
Lekcja otwarta
Przeprowadziłam lekcję otwartą z zajęć komputerowych dla uczniów klasy III szkoły
podstawowej wprowadzającą w tematykę Danych Osobowych. Wykorzystałam materiały
dostępne w sieci. Wbrew temu co się wydaje temat danych osobowych należy poruszać już
od najmłodszych lat. Uczniowie bardzo dobrze radzili sobie z tymi zagadnieniami i chętnie
uczestniczyli w lekcji. Również nauczycieli uczestniczący w lekcji mogli się przekonać, że
wbrew temu co się wydaje ten temat nie jest taki trudny.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr5
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2017-02-07
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-23
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów

2017-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie rady pedagogicznej
Szkolenie rady pedagogicznej pt. Ochrona danych osobowych w szkole na
podstawie materiałów szkoleniowych GIODO i OEIIZIK.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przedstawienie
Uczniowie klasy IV przygotowali i zaprezentowali dla uczniów klas 0-III
przedstawienie pt. "Bezpieczeństwo w sieci".
Spektakl profilaktyczny
Uczniowie klas III uczestniczyli w spektaklu profilaktycznym "Florka w sieci",
poruszał on problematykę związaną z bezpieczeństwem w Internecie, radzenia sobie
z trudnymi sytuacjami, z jakimi dzieci mogą spotkać się w wirtualnym świecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje wychowawcze na temat ochrony danych osobowych
Wychowawczynie klas 4-6 przeprowadziły lekcje wychowawcze na temat: Ochrona
danych osobowych i Prawo do prywatności w sieci na podstawie przygotowanych
przez szkolnego koordynatora programu prezentacji multimedialnych oraz ABC
bezpieczeństwa w sieci.
Prawa dziecka - pacjenta w szkole
W klasach 1-2 odbyło się spotkanie uczniów z Rzecznikiem Praw Pacjenta nt. Prawa
dziecka - pacjenta w szkole.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje dotyczące ochrony danych osobowych
Wychowawczynie klas drugich i trzecich przeprowadziły zajęcia na temat
bezpieczeństwa w sieci na podstawie materiałów edukacyjnych Zuźka i Tunio
poznają internet.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa prac uczniowskich związanych z ochroną danych osobowych
W ramach programu edukacyjnego "Twoje dane - twoja sprawa" odbył się konkurs
podczas którego uczniowie klas 4-6 przygotowali plakaty związane z ochroną
danych osobowych, prawem do prywatności, działaniami niepożądanymi i
komunikacją w sieci oraz w serwisach społecznościowych. Wykonane przez
uczniów prace zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, której efekt mogą
podziwiać uczniowie, nauczyciele, dyrekcja, pracownicy szkoły oraz rodzice.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych
W pierwszej klasie odbyły się zajecia na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie
na podstawie materiałów edukacyjnych sieciaki.pl
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia komputerowe - ochrony danych osobowych
Nauczyciel zajęć komputerowych przeprowadził w klasach od czwartej do szóstej
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lekcje na podstawie materiałów przygotowanych przez szkolnego koordynatora
programu: Komunikacja w sieci i Działania niepożądane w sieci.
2016-12-19
Informacja o uczestnictwie w programie
inicjatywa dla:
Poinformowanie społeczności szkolnej o uczestnictwie w Ogólnopolskim Programie
nauczycieli, uczniów, Edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
dyrektorów, rodziców Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli".
2016-11-29
Bezpieczeństwo w sieci
inicjatywa dla:
Apel na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci i ochrony danych osobowych
dyrektorów, uczniów,
prowadzony przez uczniów klasy 4 wraz z wychowawcą.
nauczycieli
Prawa dziecka
2016-11-18
"Prawa pacjenta - dziecka w szkole" edukacja zdrowotna w połączeniu z ochroną
inicjatywa dla:
danych osobowych, lekcje wychowawcze dla uczniów kl.4-6 prowadzone przez
uczniów
Rzecznika Praw Pacjenta.
2016-10-03
Korzystanie z internetu
inicjatywa dla:
Świadomy użytkownik sieci w internecie, lekcja prowadzona przez rodzica.
uczniów
2016-09-28
Uzależnienia od internetu
inicjatywa dla:
Warsztaty w obszarze profilaktyki uzależnienia od internetu, prowadzone w klasie 5
uczniów
przez trenerów Stowarzyszenia EPSILON.
2016-09-12
Uzależnienie od gier komputerowych
inicjatywa dla:
Warsztaty w obszarze profilaktyki uzależnienia od gier komputerowych,
uczniów
prowadzone w klasie 6 przez trenerów Stowarzyszenia EPSILON.

Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu
Radom, Województwo: mazowieckie
Wykład - „Ochrona wizerunku w aspekcie ochrony danych osobowych”
2017-02-03
Wykład - „Ochrona wizerunku w aspekcie ochrony danych osobowych”. Program GIODO
inicjatywa dla:
„Twoje dane- twoja sprawa”. (03.02.2016r.). Wykład prowadzony przez pana Pawła Wacha
uczniów
(ABI Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-27
Finał konkursu graficznego „Twoje dane – twoja sprawa”.
inicjatywa dla:
Konkurs grafiki komputerowej „Twoje dane – twoja sprawa” - wykonanie infografiki
uczniów
promującej bezpieczeństwo danych osobowych. (02- 28.01.2016r.)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
wykład - „Ochrona danych osobowych w aspekcie ochrony systemu
2017-01-27
teleinformatycznego instytucji”
inicjatywa dla:
„Ochrona danych osobowych w aspekcie ochrony systemu teleinformatycznego instytucji”
uczniów
– wykład przy współudziale z Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.
(27.01.2016r.).
2016-12-20
Szkolenie Rady Pedagogicznej
inicjatywa dla: „Twoje dane - twoja sprawa”. Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu efektywnego
nauczycieli
wdrażania i popularyzacji wiedzy o ochronie danych osobowych wśród młodzieży.
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Program: 1. „Twoje dane - twoja sprawa” - cele i założenia programu. 2. Podstawy prawne.
3. Ochrona danych osobowych w szkole. 4. Dane osobowe - współczesne zagrożenia. 5.
Przykładowa tematyka na lekcje wychowawcze.

Zespół Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego
Pionki, Województwo: mazowieckie
2017-01-24
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje o tematyce ochrony danych osobowych
Lekcje o tematyce ochrony danych osobowych z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych

Zespół Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego
Mińsk Mazowiecki, Województwo: mazowieckie

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
apel z okazji "Dnia Ochrony Danych Osobowych"
Zamieszczenie informacji o udziale w programie na stronie internetowej szkoły
Szkolenie rady pedagogicznej nt. ochrony danych osobowych Uczniowie w ramach zajęć
z grafiki opracowują plakaty dotyczące apelu z okazji "Dnia Ochrony Danych
Osobowych", które zostaną rozwieszone na terenie szkoły Apel organizowany przez
klasę 2 informatyczną dla uczniów szkoły apelu z okazji "Dnia Ochrony Danych
Osobowych" Zajęcia na przedmiocie informatyka w klasach pierwszych dotyczące
ochrony danych osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja informatyki "Ochrony danych osobowych"
Zajęcia na przedmiocie informatyka w klasach pierwszych dotyczące ochrony danych
osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
opracowanie plakatu
Uczniowie w ramach zajęć z grafiki opracowują plakaty dotyczące apelu z okazji "Dnia
Ochrony Danych Osobowych"

Zespół Szkół nr 1 w Płocku, IVLO z Oddziałami Integracyjnymi
im.Bolesława Krzywoustego i Gimnazjum nr 1 im.Książąt
Mazowieckich
Płock, Województwo: mazowieckie
2017-05-19
inicjatywa dla:
dyrektorów,

Co wiemy o ochronie danych osobowych na koniec projektu?
Uczniowie uczestniczący w grze Twoje dane Twoja sprawa zorganizowali
happening podsumowujący całoroczną pracę w projekcie (kiermasz, konkursy,
przedstawienia kukiełkowe, plakaty, zdjęcia z kolejnych etapów, mnóstwo
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rodziców, uczniów,
nauczycieli

wierszyków, komiksy i dobre rady na zasady itp) a następnie zebrali to w
"laptopowej walizeczce", którą wysłali w wirtualną chmurę. (Oczywiście zgodnie z
zasadami bezpieczeństwa w sieci:)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych
2017-02-02
W naszej szkole Dzień Ochrony Danych Osobowych będziemy obchodzić
inicjatywa dla:
2.02.2017. Uczniowie przygotowali przedstawienie z życia szkoły na temat
uczniów, nauczycieli bezpieczeństwa danych osobowych. Ponadto uaktualnili gazetkę ścienną i
przygotowali ulotki oraz wachlarze., które rozdadzą wśród zaproszonych na
przedstawienie szkolne uczniów i nauczycieli.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-30
Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Apel przygotowany przez uczniów i nauczycieli promujący wiedzę na temat ochrony
uczniów
danych osobowych.
2017-01-09
Lekcje informatyki przez tydzień "Obecni i bezpieczni w sieci"
inicjatywa dla:
Przez cały tydzień na wszystkich lekcjach będziemy przypominać uczniom zasady
uczniów
bezpiecznej obecności w sieci. Jeszcze raz powiemy Stop cyberprzemocy.
2016-12-12
Twoje dane - Twoja sprawa tydzień lekcji wychowawczych.
inicjatywa dla:
Lekcje wychowawcze we wszystkich klasach - "Twoje dane - Twoja sprawa" przez
uczniów
tydzień w grudniu.
Szkolenie RP w ramach programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
Szkolenie w oparciu o materiały edukacyjne uzyskane na szkoleniu 25-26.10.2016 w
2016-11-28
Warszawie. Zapoznanie z harmonogramem VII edycji Programu „Twoje dane inicjatywa dla:
Twoja sprawa." Podanie planowanych działań w tym przeprowadzenie w każdej
nauczycieli,
klasie lekcji wychowawczej, (a na wybranych przedmiotach dodatkowych) na temat
dyrektorów
zasad ochrony danych osobowych. Informacja o zasadach ogólnopolskiej gry
edukacyjnej w której uczestniczymy.
OGÓLNOPOLSKI PROJEKT GRY PLANSZOWEJ – EDUKACYJNEJ.
2016-11-14
Uczestniczymy w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE GRY PLANSZOWEJ –
inicjatywa dla:
EDUKACYJNEJ We współpracy z Publicznym Gimnazjum nr 18 ul. Mostowskiego
uczniów
23/27, 901-705 Łódź

Zespół Szkół nr 4 w Ostrołęce
Ostrołęka, Województwo: mazowieckie
2017-06-06
inicjatywa
dla: uczniów
2017-05-22
inicjatywa
dla: uczniów
2017-05-08
inicjatywa
dla: uczniów

Gry i zabawy o ochronie danych osobowych
Gry i zabawy o ochronie danych osobowych podczas festynu rodzinnego.
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III SP "Twoje dane - Twoja sprawa"
Spacer po szkole w poszukiwaniu danych osobowych - klasa I A SP
Spacer po szkole w poszukiwaniu danych osobowych - klasa I A SP
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Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących ochrony danych oraz
2017-04-12
bezpieczeństwa w Internecie.
inicjatywa
Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących ochrony danych oraz bezpieczeństwa w
dla: uczniów
Internecie.
2017-03-28
Wycieczka do kościoła
inicjatywa
Wycieczka do instytucji publicznych, m.in. kościoła dla uczniów klas IV - VI.
dla: uczniów
Internet to nie wszystko
10 lutego 2017 roku naszą szkołę odwiedzili wyjątkowi goście – uczniowie z Gimnazjum im.
Papieża Jana Pawła II w Olszewo- Borkach z opiekunami. Wizyta była o tyle wyjątkowa, że
2017-02-10
gimnazjaliści wcielili się w role aktorów w sztuce teatralnej pt. Internet to nie wszystko.
inicjatywa
Spektakl oparty na kanwie znanej wszystkim historii Kopciuszka, porusza aktualny problem,
dla: uczniów
jakim jest uzależnienie od Internetu. Uczniowie bez najmniejszego problemu odegrali role
Kopciuszka, księcia, złych sióstr- Wiktorii i Anity, macochy, ojca oraz gości. Inscenizując
przygotowania do imprezy urodzinowej księcia oraz same przy
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu i Dzień Ochrony Danych Osobowych
9 lutego w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem
2017-02-09 „Lepszy Internet zależy od Ciebie” oraz Dnia Ochrony Danych Osobowych, którego
inicjatywa
tematem przewodnim była „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”. Podczas apelu
dla: uczniów dzieci obejrzały przedstawienie, w którym wzięły udział uczennice klas IIa i Va, nt.
zawierania przyjaźni w sieci. Reprezentanci klas I – VI wzięli udział w quizie, do którego
pytania były zakodowane w qrkodach. Nie zabrakło również piosenki oraz wierszyka o tej
tematyce. Na koniec zostały przedstawione wyniki ankiet dotyczących bezpieczeństwa w si
Tworzymy komiksy – lekcja w ramach programu GIODO
W czwartek – 3 lutego uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjaliści mieli
2017-02-03 możliwość wzięcia udziału w zajęciach w ramach programu GIODO. Na lekcji uczniowie
inicjatywa
próbowali swoich sił w tworzeniu komiksów w aplikacji on-line PIXTON. Efektem tego są
dla: uczniów powstałe podczas zajęć komiksy. W szkole został ogłoszony konkurs na wykonanie komiksu,
przy użyciu aplikacji PIXTON, na temat: „Bezpieczeństwo w sieci” lub „Jak należy chronić
swoje dane osobowe”. Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w konkursie!
Konkurs na wykonanie komiksu na temat bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów klas
2017-02-03
IV-VI SP i I-III GIM
inicjatywa
Konkurs na wykonanie komiksu na temat bezpieczeństwa w Internecie dla uczniów klas IVdla: uczniów
VI SP i I-III GIM
Zajęcia o ochronie danych osobowych dla klas I – III w ramach programu GIODO
We wtorek – 17 stycznia oraz w czwartek – 19 stycznia uczniowie klas I-III szkoły
podstawowej uczestniczyli w zajęciach dotyczących ochrony danych osobowych
2017-01-17
realizowanych w ramach projektu GIODO. Panie koordynatorki ds. GIODO przygotowały
inicjatywa
dla dzieci ciekawe zajęcia, których celem było sprawdzenie poziomu posiadanych informacji
dla: uczniów
dotyczących znaczenia słowa „Internet” oraz właściwych zasad korzystania z niego. Jednym
z zadań, z jakim zmierzyły się dzieci było stworzenie sieci komputerowej, która ukazała, iż
informacje zamieszczane na naszym komputerze mogą „wędrować” po świecie nawet jeśli ni
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Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących ochrony danych oraz
2016-12-08
bezpieczeństwa w Internecie.
inicjatywa
Przeprowadzenie lekcji tematycznych dotyczących ochrony danych oraz bezpieczeństwa w
dla: uczniów
Internecie.
Apel dotyczący Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
Mały człowieku! To nie zabawa – masz prawo wiedzieć, Jakie masz prawa! Pod takim
hasłem uczniowie podstawówki obchodzili Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. To już po raz
2016-11-23
trzeci, z dziećmi z całej Polski, uroczyście świętowaliśmy ten dzień. Na lekcjach i na
inicjatywa
zajęciach w świetlicy szkolnej poznawaliśmy swoje prawa. Pod okiem wychowawców
dla: uczniów
przygotowywaliśmy chmurki z prawami dziecka, które zostały zaprezentowane na apelu.
Uczniowie klasy IV a nagrali filmiki z przedszkolakami i pierwszoklasistami w roli głównej.
Dzieciaki w trakcie „wywiadów” chwaliły się, jakie znają prawa. Uczniowie uczęszc
Gazetka szkolna promująca wśród uczniów i nauczycieli Ogólnopolski Program „Twoje
2016-11-21
dane – Twoja sprawa”
inicjatywa
Gazetka szkolna promująca wśród uczniów i nauczycieli Ogólnopolski Program „Twoje dane
dla: uczniów
– Twoja sprawa”

Zespół Szkół nr 42
WARSZAWA, Województwo: mazowieckie
2017-05-29
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-23
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-20
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2017-04-18
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-17
inicjatywa dla:
uczniów

Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa” runda VII
Ten etap odbywa się pod hasłem "OD STARTU DO FINAŁU”. Dotyczył
przeprowadzenia ankiety - U nas byli to uczniowie 1 TOT i 3 TOT. Następnie zebrano
wyniki ankiety i umieszczono w formie plakatu w hallu Szkoły
Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa” runda VI
„DOBRE PRAKTYKI” - Uczniowie stworzyli księgę - poradnik - album naszych
działań w formie elektronicznej, w której zamieścimy wypracowane w trakcie gry
własne materiały oraz elementy graficzne w postaci zdjęć wyjaśnienie znaczenia hasła
„OSTROŻNIE DOBIERAJ ZNAJOMYCH,ONI TEŻ OSTROŻNIE CIEBIE
WYBIERAJĄ” Zinterpretowanie znaczenia hasła w grupie własnej, opracowanie i
przeprowadzenie ankiety sprawdzającej zrozumienie hasła wśród innych uczniów
Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa” runda V
Uczniowie przygotowali 9 stoisk dotyczące danych osobowych oraz instytucji GIODO.
Zostały zaprezentowane na dniu otwartym dla gimnazjalistów, mogli wykonać zadanie
lub rozwiązać krzyżówkę za co mogli otrzymać upominki np. zakładki GIODO
wykonane przez uczniów, długopisy, zawieszki itp
Lekcja: ochrona danych osobowych i praw autorskich
Klasa 3 TI - Działalność Gospodarcza w branży informatycznej - wykorzystanie
materiałów GIODO
Ochrona danych osobowych i praw autorskich
Klasa 2 Tot - Działalność Gospodarcza w turystyce - wykorzystanie materiałów
GIODO
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2017-03-17
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-02-01
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-02-01
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

Cyberprzemoc
uczniowie klasy 3TOT - godzina wychowawcza - wykorzystano materiały GIODO
Konkursowe ABC
W Technikum nr 8 im. Jana Karskiego – klas 1 TOT - został przeprowadzony konkurs
w ramach projektu „Twoje Dane – Twoja Sprawa” . Przebieg Konkursu nadzorowały
Pani Pokojska oraz Wojtczuk Małgorzata. Rywalizacja drużyn była pod hasłem
„KONKURSOWE ABC” Największą liczbę punktów zdobyła drużyna w składzie:
Natalia Łyszkowska, Natalia Myszkowska i Rafał Stępniewski. Wyniki ogłoszono 17
marca 2017 roku. Drużyna otrzymała dyplom
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
„Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku” - Ankieta
Ankieta została przeprowadzona 8 lutego 2017 roku w Technikum nr 8 im. Jana
Karskiego przy Zespole Szkół nr 42 w Warszawie. W ankiecie wzięło 28 osób, ankieta
składała się z 6 pytań o różnym poziomie trudności. Po dokonaniu analizy zebranych
danych można podkreślić, że uczniowie osiągnęli podstawową wiedze na temat
ochrony danych osobowych.Uczniowie Technikum nr 8 im. Jana Karskiego doskonale
wiedzą, co oznacza skrót GIODO -poprawnie odpowiedziało 95 % ankietowanych.
Oraz 85 % respondentów wie, kto pełni Funkcje GIODO. Wszyscy wiedzą, jakie to
dane zwykłe a jakie wrażliwe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu
7 lutego, już po raz 13. w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony jest
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w
sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy Internet na lepsze” podkreśla rolę
każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska
online.Zostały też wręczone dyplomy podsumowujące obchody Dnia Ochrony Danych
Osobowych oraz Dnia Bezpiecznego Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych w KARSKIM
Dnia 1 lutego 2017 roku w naszej szkole Technikum nr 8 im. Jana Karskiego
obchodzono Dzień Ochrony Danych Osobowych. W uroczystości wzięli udział
uczniowie naszej Szkoły oraz nauczyciele i Pani Dyrektor. Odbyły się konkursy
między klasami. Każda klasa miała zaprezentować krótko informacje „Dane osobowe
dobrem osobistym XXI wieku” w ramach projektu „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Gościliśmy również uczniów z Gimnazjum nr 132 z Oddziałami integracyjnymi w
Warszawie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakat "Dane osobowe dobrem osobistym XXI wieku"
Na apelu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych ogłoszono konkurs między
klasami, który miał przedstawić w formie plakatu „Dane osobowe dobrem osobistym
XXI wieku”. Plakaty zostały wywieszone na tablicach i znajdują się w korytarzu
„KARSKIEGO”. Uczniowie wybierają najlepszy. Było to też nasze zadanie do
wykonania w ramach kolejnej rundy ogólnopolskiej gry planszowej
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2017-01-25
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-21
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-02
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-02
inicjatywa dla:
rodziców

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka - Dzień Ochrony Danych Osobowych, Dzień Bezpiecznego Internetu
Przygotowano gazetki na tablicach szkolny i umieszczono w korytarzu Szkoły aby
mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zakładka do książki
Ogłoszono konkurs na zakładkę do książki jako element, który zostanie wykorzystany
przy promocji Szkoły . Z jednej strony mają być informacje o szkole a z drugiej
informacje o ochronie danych osobowych. W ramach tego zadania wybrano zakładkę
Przemysława Kucharzewskiego ucznia z klasy 2TI
Konkurs świąteczny BIAŁE ŚWIĘTA
Uczniowie KARSKIEGO w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia
mieli za zadanie w ramach projektu GIODO i Ogólnopolskiej Gry Planszowej –
Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa” mieli za zadanie wykonać „prezenty pod
choinkę” . Na bokach pudełkach miały się znaleźć hasła na temat ochrony danych
osobowych
Konkurs - Co to są „dane zwykłe” i "dane wrażliwe”
21 listopada 2016 roku ogłoszono w szkole konkurs w ramach programu „Twoje dane
– Twoja sprawa” pod hasłem- Co to są „dane zwykłe” i dane wrażliwe”. Uczestnicy
konkursu mieli wykonać plakat techniką dowolną i o dowolnym formacie. Oddanie
prac do 3 grudnia 2016 r. Prace zostaną udostępnione na gazetkach w hallu ZS nr 42
Rada Szkoleniowa dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 42 w Warszawie.
Nauczyciele zostali poinformowani przez koordynatora Małgorzatę Wojtczuk o
Odbyła się rada szkoleniowa dla grona pedagogicznego Zespołu Szkół nr 42 w
Warszawie. Nauczyciele zostali poinformowani przez koordynatora Małgorzatę
Wojtczuk o udziale uczniów naszej szkoły w programie dotyczącym ochrony danych
osobowych "Twoje dane -Twoja sprawa". Został pomysła zaakceptowany
Spotkanie z Rodzicami
Na zebraniu w dniu 02.11.2016 roku Rodzice zostali poinformowani o przystąpieniu
ZS nr 42 do VII edycji Programu „Twoje dane - Twoja sprawa."

Zespół Szkół nr 80 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
Warszawa, Województwo: mazowieckie
2017-03-30
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-31
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

Dane osobowe w życiu codziennym
W tej inicjatywie każdy wychowawca został zobowiązany do przeprowadzenia lekcji
wychowawczej, która swoją tematyką nawiązywała do zagadnień związanych z ochroną
danych osobowych. Na zakończenie zajęć, uczniowie przygotowywali krótki quiz na
temat danych osobowych, który rozwiązywany był w różnych klasach.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
To Twoje dane!
W ramach inicjatywy, w naszej szkole odbył się happening związany z ochroną danych
osobowych: uczniowie porozwieszali na szkolnych korytarzach kartki z wymyślonymi
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danymi osobowymi (imię, nazwisko, w niektórych przypadkach nr telefonu czy login
wraz z hasłem). Gdy kartki wzbudziły ogólne zainteresowanie, następnego dnia na kartki
zostały naklejone kolejne , informujące o konieczności ochrony danych osobowych.
Ponadto nauczyciele w ramach akcji prowadzili pogadanki z uczniami na lekcjach
wychowawczych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 z oddziałami sportowymi im.
Polskich Olimpijczyków
Radom, Województwo: mazowieckie
2017-05-24
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców
2017-05-19
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-19
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów,
uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców,
nauczycieli
2017-04-18
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców,
dyrektorów
2017-04-03
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

Wystawa podsumowująca działania uczniów
Ostatni etap gry edukacyjnej, pod nazwą „Od startu do finału”, będzie trwał do 4
czerwca. Uczniowie realizujący wypełnią ankiety podsumowujące i opracują ich
wyniki. Wykonają także plakat, który zostanie udostępniony społeczności szkolnej.
Tworzenie albumu - poradnika
Tworzenie przez uczniów księgi - albumu- pamiętnika wspólnych działań w formie
elektronicznej.
Wystawa tematyczna
Uaktualnienie tablicy informacyjnej, gdzie zamieszczamy sprawozdania z realizacji
poszczególnych etapów Ogólnopolskiej Gry Edukacyjnej "Twoje dane-sprawa".

Przepowadzenie ankiety dot. ochrony danych osobowych
Opracowanie i przeprowadzenie ankiety sprawdzającej zrozumienie hasła "Ostrożnie
dobieraj znajomych, oni też ostrożnie ciebie wybierają". Sporządzanie wniosków, na
podstawie których powstanie poradnik dot. ochrony danych osobowych.
Wystawa o danych osobowych
Wystawa informacyjna na temat ochrony danych osobowych. Udzielanie przez uczniów
informacji na temat realizowanych działań w ramach programu Twoje dane-twoja
sprawa.
Konferencja "Cyfrowe ja"
Udział w konferencji dla nauczycieli " Cyfrowe ja - dobre praktyki" zorganizowanej
przez Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Tematyka dotyczyła
bezpieczeństwa w sieci Internet i nie tylko, zagrożeń płynących z nieprzemyślanego
publikowania danych na portalach społecznościowych - porwania, handel ludźmi,
psychologicznych skutków ujawniania danych osobowych w sieci oraz wirtualnego
świata współczesnych nastolatków.
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2017-03-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
2016-12-20
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli
2016-12-19
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-05
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów,
rodziców,
nauczycieli
2016-11-28
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów
2016-11-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
2016-11-09
inicjatywa dla:
uczniów

Konkurs wiedzy o GIODO
Przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Danych Osobowych. Uczniowie
biorący udział w ogólnopolskiej Grze Edukacyjnej Planszowej przeprowadzili szkolny
konkurs wiedzy o GIODO. Samodzielnie wykonali dyplomy oraz zaprosili gości.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa plakatów
Wykonanie plakatów promujących obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych
Osobowych i wyeksponowanie ich na terenie szkoły.
Wykonanie tablicy informacyjnej
Uczniowie wykonali tablicę informacyjną z wykonanym zadaniem w ramach II rundy
gry edukacyjnej.

Dostarczenie kartek do szkół
Kartki świąteczne z hasłami GIODO zostały dostarczone do zaprzyjaźnionych szkół.
Otrzymaliśmy podziękowania i życzenia.
"Białe święta z GIODO"
Podczas zajęć dodatkowych z uczniami wykonaliśmy kartki świąteczne z motywem
ochrony danych osobowych. Jest to realizacja II zadania w ogólnopolskiej grze
planszowej edukacyjnej "Twoje dane-twoja sprawa".
Zaliczenie I etapu gry
Zaliczenie I rundy gry "Mistrz wiedzy" - uczniowie przeprowadzili sondę wśród
uczniów na temat danych zwykłych i wrażliwych, przygotowali tablicę informacyjną na
korytarzu szkoły. Zdobywali także wiedzę wiedzę z zakresu ochrony danych
osobowych i zapoznali się ze stroną internetową GIODO

Udział w Grze Edukacyjnej
Przystąpienie do Ogólnopolskiej gry edukacyjnej - planszowej "Twoje dane-twoja
sprawa".
Spotkanie w sprawie programu
Spotkanie z uczestnikami programu "Twoje dane-twoja sprawa" zorganizowanym przez
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Wymiana doświadczeń i propozycje
działań w ramach obecnej edycji programu.
Spotkanie z Policją
9 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyła się mini -konferencja z udziałem
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.Tematyka jaka została
poruszona to: cyberprzemoc, ochrona danych osobowych, postępowanie w sprawach
nieletnich, dopalacze oraz jak postępować w sytuacji ataku terrorystycznego na szkołę.
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2016-11-07
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców,
nauczycieli

2016-10-17
inicjatywa dla:
uczniów

Wystawa tematyczna
7 listopada 2016 roku w naszej szkole powstała wystawka tematyczna, poświęcona
realizacji programu ""Twoja dane-twoja sprawa". Zamieszczamy tam bieżące
informacje oraz sprawozdania z przebiegu naszych działań. Odbiorcami są uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice. Dodatkowo wszystkie informacje zamieszczamy na stronie
internetowej naszej szkoły oraz facebooku. Link: https://www.facebook.com/ZSO-nr-4z-oddzia%C5%82ami-sportowymi-im-Polskich-Olimpijczyk%C3%B3w656173037875478/?ref=aymt_homepage_panel
Tydzień Konstytucyjny
W ramach Tygodnia Konstytucyjnego, organizowanego w dniach 17 – 23 października
2016 przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, młodzież naszej szkoły wzięła
udział warsztatach z prawnikiem p. Pawem Matrackim. Nasi licealiści oraz
gimnazjaliści dyskutowali o prawach, wolności i obowiązkach obywatela
Rzeczypospolitej, analizowali casusy prawne, a także układali konstytucje.
Analizowane casusy prawne związane były z ochroną danych osobowych, z
uwzględnieniem danych szczególnie chronionych. Rozpatrywali konkretne przypadki
naruszania prywatności obywateli przez urzędy państwowe na przykładz

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr7 z Oddzałami Sportowymi
Radom, Województwo: mazowieckie

2017-02-07
inicjatywa
dla: uczniów

2017-01-27
inicjatywa
dla: uczniów

2017-01-23
inicjatywa
dla: uczniów
2017-01-02
inicjatywa
dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Debata "Twoje dane - twoja sprawa "
We współpracy z RODoN-em została zorganizowana debata międzyszkolna na temat
"Twoje dane-twoja sprawa"-czy można zachować prywatność w cyfrowym świecie. W
debacie wzięli udział uczniowie wszystkich radomskich szkół , które przystąpiły do
programu GIODO "Twoje dane - twoja sprawa". Wśród zaproszonych gości znaleźli się
przedstawiciele Wydziału Edukacji oraz Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Z uczniami
dyskutowała pani podkomisarz z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
przedstawiając im zagrożenia i niebezpieczeństwa w Internecie.Debata była
podsumowaniem Programu Edukacyjnego .
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Quiz z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przedstawiciele klas gimnazjalnych i licealnych wzięli udział w quizie ze znajomości Karty
Praw do Prywatności oraz ochrony danych osobowych.Rywalizowało ze sobą 12 zespołów.
Bezapelacyjnie wygrali uczniowie z klasy I A liceum. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz
nagrody rzeczowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny "Twoje dane-twoja sprawa"
Młodzież naszej szkoły przygotowała plakaty na temat ochrony danych osobowych.W
konkursie wzięli udział uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane osobowe
Nauczyciele na zajęciach wychowawczych przekazali uczniom wiadomości na temat praw
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ochrony danych osobowych oraz organów ochrony danych.Uczniowie dokładnie zapoznali
się z Mini-Kartą Praw do Prywatności.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-19
Chroń dane swojego dziecka
inicjatywa
W ramach zebrań rodzicielskich wychowawcy klas rozmawiali z rodzicami na temat
dla: rodziców
bezpieczeństwa dziecka w Internecie i skutecznej ochronie danych
2016-12-02 Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa
Szkolenie Rady Pedagogicznej
dla:
W ramach posiedzenia Rady Pedagogicznej pani dyrektor Monika Pskit przeprowadziła
nauczycieli
szkolenie nauczycieli na temat zasad ochrony danych osobowych

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Jedlni-Letnisku
Jedlnia-Letnisko, Województwo: mazowieckie
2017-03-14
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-10
inicjatywa dla:
rodziców

2017-01-31
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:

Lekcja
Zajęcia z wychowawcą w klasie 5c pt. "Twoje dane - twoja sprawa".
Lekcje informatyki na temat ochrony prywatności
W ramach realizacji programu "Twoje dane - twoja sprawa" oraz z okazji Dnia
Bezpiecznego Internetu zostały przeprowadzone w klasach 6 szkoły podstawowej
oraz 1 i 3 gimnazjum lekcje informatyki na temat ochrony prywatności w sieci oraz
bezpiecznego korzystania z serwisów społecznościowych.
Prelekcja dla rodziców
W związku z realizacją programu "Twoje dane - twoja sprawa" oraz obchodami
Dnia Bezpiecznego Internetu na zebraniach z rodzicami uczniów klas IV - VI oraz I
- III gimnazjum wychowawcy przeprowadzili prelekcje na temat ochrony
prywatności w sieci. Rodzice dowiedzieli się jak bezpiecznie korzystać z Internetu,
na jakie zagrożenia zwrócić uwagę, jak chronić prywatność swoją i swoich dzieci w
sieci.
Realizacja programu "Bezpieczeństwo w sieci"
Przeprowadzenie przez psychologa szkolnego zajęć dla uczniów na temat
cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Programem zostały objęte następujące
klasy: 4b, 5a, 5b, 5c, 6b, 6c w szkole podstawowej oraz 1c, 2d, 3a, 3c, 3d w
gimnazjum.
Lekcje wychowawcze na temat ochrony danych osobowych
Zostały przeprowadzone kolejne lekcje wychowawcze o tematyce związanej z
ochroną danych osobowych: w klasie 4c pt. "Twoje dane - twoja sprawa", w klasie
5a pt. "Prawo do prywatności w sieci", w klasie 6b pt. "Dane osobowe - skuteczna
ochrona" oraz w klasie 3a gimnazjum pt. "O ochronie danych osobowych".
Poruszane problemy zdaniem uczniów są ważne i interesujące, a lekcje zostały
przeprowadzone w atrakcyjny sposób.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji DODO
Dnia 27 stycznia odbył się apel dla klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III
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dyrektorów, uczniów, gimnazjum na temat Dnia Ochrony Danych Osobowych. Na apelu przybliżono
nauczycieli
uczniom i nauczycielom genezę i cel DODO oraz przedstawiono działania
prowadzone w szkole w związku z realizacją programu "Twoje dane - twoja
sprawa". Wręczono nagrody i dyplomy laureatom konkursów zorganizowanych z
okazji DODO. Na koniec uczennice odczytały napisane przez siebie wiersze
dotyczące ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26
Wystawa prac konkursowych
inicjatywa dla:
W związku z obchodami Dnia Ochrony Danych Osobowych zorganizowano
dyrektorów, uczniów, wystawę prac uczniów biorących udział w trzech konkursach o tematyce ochrony
nauczycieli, rodziców danych osobowych. Na wystawę składały się: plakaty, fotografie oraz wiersze
dotyczące powyższej tematyki.
Lekcje na temat ochrony danych
Przeprowadzone zostały kolejne zajęcia z wychowawcami na temat ochrony danych
2017-01-20
osobowych: "Chroń swoje dane - masz do tego prawo" w klasie 2c oraz "Moje dane
inicjatywa dla:
- moja sprawa" w kl. 2b. Tematyka danych osobowych i ich ochrony pojawiła się
uczniów
również na lekcjach matematyki w kl. 4a i 4b podczas omawiania własności
prostokąta i kwadratu.
2017-01-20
Warsztaty z pedagogiem
inicjatywa dla:
W klasach 4a, 4b i 1c gimnazjum zostały przeprowadzone przez szkolnego pedagoga
uczniów
warsztaty na temat ochrony danych w sieci.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych
W ramach zajęć z wychowawcą zostały przeprowadzone następujące lekcje: w
2017-01-13
gimnazjum: "Moje dane - moja sprawa" w klasie 1c, "Chroń swoje dane osobowe inicjatywa dla:
masz do tego prawo" w klasie 1b, "Twoje dane - twoja sprawa. Ochrona danych
uczniów
osobowych" w klasach 2d i 3b, "Zagrożenie w sieci, jak się chronić?" w klasie 3d, w
szkole podstawowej: "Jak chronić swoje dane osobowe i uniknąć zagrożeń?" w
klasie 6a, "Twoje dane - twoja sprawa" w klasie 6c.
Lekcje na temat ochrony danych
W listopadzie i grudniu zostały przeprowadzone następujące lekcje wychowawcze
2016-12-22
na temat ochrony danych osobowych: - w klasie 3c gimnazjum "Chroń swoje dane
inicjatywa dla:
osobowe - masz do tego prawo" - w klasie 4b "To ja decyduję o tym, kto mnie zna" uczniów
w klasie 5b "Chroń swoje dane osobowe" - w klasie 1c i 2a gimnazjum "Twoje dane
- twoja sprawa. Ochrona danych osobowych"
2016-12-19
Konkurs fotograficzny
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie międzyklasowego konkursu fotograficznego pod tytułem "Gdzie
uczniów
udostępniamy swoje dane osobowe?"
2016-12-05
Konkurs plastyczny
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie konkursu plastycznego polegającego na wykonaniu plakatu na
uczniów
temat "Moje dane to moja sprawa".
2016-12-05
konkurs
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie konkursu polegającego na ułożeniu wiersza na temat prawa do
uczniów
prywatności i ochrony danych osobowych.
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Szkolenie nauczycieli
2016-11-21
Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazanie nauczycielom materiałów edukacyjnych. Zapoznanie z
nauczycieli
planem realizacji programu w szkole. Powołanie szkolnego zespołu d.s. realizacji
programu "Twoje dane - twoja sprawa"
2016-11-16
Gazetka
inicjatywa dla:
Wykonanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym zawierającej podstawowe
rodziców,
informacje o danych osobowych i ich ochronie oraz o programie "Twoje dane nauczycieli, uczniów twoja sprawa" - jego celach i realizacji w szkole.
2016-11-07
Promocja programu
inicjatywa dla:
Zamieszczenie informacji o realizowanym programie, jego celach i planowanych
rodziców,
działaniach na szkolnej stronie www. Utworzenie linku do strony GIODO.
nauczycieli, uczniów

Zespół Szkół Publicznych
Nowa Iwiczna, Województwo: mazowieckie
Apel dla uczniów nauczania początkowego dot zasad bezpieczeństwa w czasie ferii, w
2017-02-08
tym bezpieczeństwa w internecie
inicjatywa
Apel realizowanyprzez uczniów klas 1a i 1b oraz uczniów klasy 6d, którzy przygotowali min
dla: uczniów
scenkę dot bezpieczeństwa w internecie, wykorzystując maski z happeningu w dniu 26.01.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Happening "Czy wiesz, kto jest po drugiej stronie"
2017-01-26 Happening "Czy wiesz, kto jest po drugiej stronie" organizowany przez klasę szóstą dla
inicjatywa
dzieci z klas I-III, na dwóch przerwach . Uczestnicy , wykorzystując odpowiednio dobrane
dla: uczniów maski( wykonane na zajęciach z plastyki), będą prowadzić rozmowy z młodszymi kolegami,
starając się zdobyć ich zaufanie i uzyskać od nich różne informacje, by po zmianie maski na
groźną, wizualnie ostrzec dzieci przed skutkami zbytniego zaufania i braku ostrożności.

Zespół Szkół Publicznych w Mysiadle
Mysiadło, Województwo: mazowieckie
2017-04-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-09
inicjatywa dla:
nauczycieli

Lekcje z informatyki
Wszystkie klasy 4-6 i Gimnazjalne odbyły do 30 kwietnia lekcje w zakresie 2 godzin
lekcyjnych z zakresu ochrony danych osobowych. Nauczyciel wykorzystał scenariusze
zawarte w materiałach dostarczonych przez GIODO do programu "Twoje dane Twoja
Sprawa" Odbyło się w sumie 40h zajęć.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie dla wszystkich nauczycieli i pracowników technicznych z zakresu ochrony
danych osobowych. Osoby uczestniczące zapoznały się z prawnymi i praktycznym
zakresem ochrony, odpowiedzialności i zbierania danych osobowych. Wydano
zaświadczenia. Szkolenie miało zakres formalny.
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2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-02
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców

2016-11-17
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy 3 lutego 2017. Pomysł został zrealizowany w
niestandardowy jak na warunki szkolne sposób. Happening którego uczestnikami byli
wszyscy uczniowie, nauczyciele ora pracownicy techniczni szkoły. Na wszystkich
przerwach w różnych miejscach szkoły prezentowane były treści dotyczące ochrony
danych, wszyscy uczestniczyli w dramach oraz animacjach prowadzonych przez uczniów
klas 3 gimnazjum. Kulminacyjnym momentem był występ zespołu Rap Mysiadło Squad.
Uczniowie Michał Frączyk i Jakub Szmigiel stanęli na wysokości zadania i porwali
wszystkich swoim zaangażowanym
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje edukacji wczesnoszkolnej
Do dnia 02.02.2017 odbyła się 1 godzina lekcyjna w każdej klasie dla dzieci klas 1-3 o
tematyce ochrony danych osobowych. Dzieci oprócz poznania faktów na temat ochrony
danych przygotowały hasła superbohaterów o konieczności ochrony danych. Hasła te
zaprezentowane zostały podczas balu karnawałowego realizowanego jako dzień ochrony
danych dla klas młodszych.
Gazetka szkolna - "Ochrona Danych"
Na holu głównym naszej szkoły, przez okres około 30 dni przed realizacją happeningu na
dzień ochrony danych osobowych, stworzona została gazetka dostępna zarówno dla dzieci
jak i rodziców odwiedzających szkołę. Gazetka dotyczyła prewencji ochrony danych
osobowych ze wskazaniami i odniesieniami internetowymi w celu pogłębienia wiedzy na
w/w temat.
Szkolenie rady pedagogicznej dotyczące programu "Twoje dane Twoja sprawa"
Szkolenie rady dotyczące założeń programu, wymagań oraz działań które
przeprowadzone zostaną z klasami. Informacja na temat "Dnia ochrony danych
osobowych" zaplanowanego na 03.02.2017. Zaplanowane zostały zajęcia warsztatowe z
każdym poziomem klas. Wychowawcy klas i nauczyciele informatyki otrzymali
scenariusze które zostały omówione.

Zespół Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko
Garbatka-Letnisko, Województwo: mazowieckie
2017-03-20
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli
2017-02-09
inicjatywa dla:
uczniów

"Cyberneuci"
Szkolenie dla uczniów i nauczycieli na temat zagrożeń płynących w sieci internetowej
oraz świadomości udostępniania swoich danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Odczytanie listu otartego GIODO
Odczytanie listu otwartego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do
wszystkich uczestników VII edycji Programu "Twoje dane - Twoja sprawa" uczniom i
nauczycielom Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Prezentacje multimedialne na temat cyberprzemocy oraz potrzeby ochrony danych
osobowych.
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2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-05
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
2016-11-07
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-06
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów

Prelekcja na temat ochrony danych osobowych.
W dniu 15 grudnia uczniowie gimnazjum i VI klasy szkoły podstawowej uczestniczyli
w prelekcji na temat "Ochrony danych osobowych w sieci". Młodzież została
poinformowana o konsekwencjach prawnych wykorzystywania czyjegoś wizerunku w
sieci. Dobra osobiste, takie jak m.in. wizerunek podlegają ochronie cywilonprawnej.
Ochronę taką przewiduje także ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Prelekcję poprowadził Pan Tomasz Paprocki, Administrator Bezpieczeństwa
Informacji ZSS w Garbatce-Letnisko.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Zapoznanie Rady Pedagogicznej z Programem "Twoje dane - Twoja sprawa".
Zachęcenie do realizacji programu na lekcjach wychowawczych, języków obcych,
wiedzy o społeczeństwie.
Gablota tematyczna
Przygotowanie gabloty naściennej poświęconej tematyce ochrony danych osobowych.
Informacja o przystąpieniu do programu.
Podanie informacji o przystąpieniu do programu "Twoje dane - Twoja sprawa" na
facebooku oraz stronie internetowej szkoły.

Zespół Szkół w Jasienicy
Jasienica, Województwo: mazowieckie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-03-07
Lekcje komputerowe
inicjatywa dla:
Zostały przeprowadzone zajęcia komputerowe dla klas IV i V o ochronie danych
uczniów
osobowych (ze zwróceniem szczególnej uwagi na portale społecznościowe).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-09
Dzień Bezpiecznego Internetu
inicjatywa dla:
W naszej szkole dzieci wykonały prace konkursowe o tematyce bezpiecznego korzystania
uczniów
z Internetu, które zostały wyeksponowane na korytarzu szkolnym.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-30
Dzień Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: W tym dniu odbył się apel na którym został odczytany List od Generalnego Inspektoratu
uczniów
Ochrony Danych Osobowych. Następnie dzieci robiły w klasach plakaty o ochronie
danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26
Zebranie z rodzicmi
inicjatywa dla:
Podczas śródrocznego zebrania z rodzicami wychowawcy przedstawili rodzicom
rodziców
informację o potrzebie edukacji dzieci i młodzieży w kwestii ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-01
Szkolenie Rady Pedagogicznej
inicjatywa dla:
Odbyło się szkolenie rady pedagogicznej, na którym podano harmonogram pracy związany
nauczycieli
z uczestnictwem naszej szkoły w programie. zaprezentowano cele i założenia programu.
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Zgłosili się nauczyciele chętni do pomocy w realizacji programu Twoje dane Twoja
sprawa.

Zespół Szkół w Tłuszczu
Tłuszcz, Województwo: mazowieckie
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 3TF
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
2017-05-29
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
uczniów, nauczycieli
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 3TM
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
2017-05-29
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
nauczycieli, uczniów
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
2017-05-29
inicjatywa dla:
informacja na strone internetową szkoły
nauczycieli,
Informacja na stronę internetową szkoły dotycząca VI i VII etapu gry planszowej
dyrektorów, uczniów, edukacyjnej "Dobre praktyki" oraz "Od startu do finału".
rodziców
Wakacyjne porady GIODO - godzina wychowawcza
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
2017-05-26
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
nauczycieli, uczniów
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 2TM
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
2017-05-26
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
nauczycieli, uczniów
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawca w klasie 2TF
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
2017-05-26
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
inicjatywa dla:
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
nauczycieli, uczniów
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
2017-05-25
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 3bW
inicjatywa dla:
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
nauczycieli, uczniów ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
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2017-05-24
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-24
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-05-24
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-24
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-24
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-24
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-05-24
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-23
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Wakacyjne porady GIODO - godzina wychowawcza w klasie 2o
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 2aW
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 2M
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 3aW
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 3M
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 2bW
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
ankieta wśród uczniów
Przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej wśród uczniów. Uczniowie wypowiadają się
w kwestiach: „Który etap był dla Ciebie najciekawszy?, „Czy gra wpłynęła na
pogłębienie Twojej wiedzy na temat ochrony danych osobowych i ochrony
prywatności”, „Czy zdobyta wiedza według Ciebie jest przydatna?”. Uczniowie
oceniają grę następującymi przymiotnikami: ciekawa, interesująca, pouczająca,
pomysłowa, edukacyjna, przydatna, pożyteczna, pogłębiająca wiedzę, ekscytująca,
fanta-styczna, zabawna, wartościowa i deklarują się, że chętnie wezmą udział w
podobnych inicjatywach w przyszłości.
Wakacyjne porady GIODO
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
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2017-05-23
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-23
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-19
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-05-18
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-13
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli
2017-05-12
inicjatywa dla:
uczniów

osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 1aW
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 1M
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - godzina wychowawcza w klasie 1TTK
Przedstawienie klasie w czasie lekcji godziny wychowawczej wakacyjnych porad
GIODO. Wychowawcy otrzymali materiały dotyczące bezpieczeństwa danych
osobowych. Przekazali uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa danych w
sytuacjach wakacyjnych - Przy rekrutacji do pracy sezonowej, W hotelu, W
Internecie, W wypożyczalni sprzętu sportowego.
Wakacyjne porady GIODO - lekcja wychowawcza w klasie 1bW
Zapoznanie uczniów w czasie godziny wychowawczej z najważniejszymi zasadami
ochrony danych osobowych w różnych sytuacjach wakacyjnych: - "W hotelu", "Przy
rekrutacji do pracy sezonowej", "W wypożyczalni sprzętu sportowego", "W
Internecie".
Przygotowanie Księgi pamięci - dobrych praktyk
Podczas realizacji VI etapu gry planszowej-edukacyjnej prace młodzieży polegały na
przygotowaniu księgi pamięci w wersji elektronicznej, w której umieściliśmy
działania podjęte w kierunku interpretacji hasła: "Ostrożnie dobieraj znajomych, oni
też ostrożnie ciebie wybierają" oraz działania jakie podejmowaliśmy w trakcie
wszystkich wcześniejszych etapów: Mistrz wiedzy, Białe święta z GIODO, Plakatuję
– informują, Konkursowe ABC, Zaprezentuj siebie, Dobre praktyki.
ankiety
Ankiety wśród 49 uczniów Zespołu Szkół dotyczące rozumienia hasła - "Ostrożnie
dobieraj znajomych, oni też ostrożnie ciebie wybierają".
gazetka
Informacja w wirtualnej gazetce szkolnej na temat VI tury gry planszowej "Dobre
praktyki".
ankieta dla ok. 40 uczniów szkoły w ramach VI tury gry planszowej
Ankieta dla uczniów w ramach VI edycji gry planszowej edukacyjnej "Dobre
praktyki". Ankieta zbierała informacje od uczniów na temat rozumienia hasła:
"Ostrożnie dobieraj znajomych - oni tez ostrożnie ciebie wybierają"
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2017-05-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-25
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli
2017-04-20
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów,
rodziców

2017-04-12
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów

2017-04-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-21
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów

lekcja w klasie 1TTK
Wyjaśnienie znaczenia hasła "Ostrożnie dobieraj znajomych, oni też ostrożnie ciebie
wybierają".
lekcja w klasie 2TTK
Wyjaśnienie znaczenia hasła "Ostrożnie dobieraj znajomych, oni też ostrożnie ciebie
wybierają".
lekcja w klasie 2o
Wyjaśnienie znaczenia hasła "Ostrożnie dobieraj znajomych, oni też ostrożnie ciebie
wybierają".
dyskusja z ucznami klas: 2o, 2TTK, 1TTK
Interpretacja w grupie 52 osób uczestniczących w ogólnopolskiej grze planszowej
edukacyjnej hasła: "Ostrożnie dobieraj znajomych - oni też ostrożnie Ciebie
wybierają". Uczniowie przedyskutowali co oznacza hasło, zapisali wnioski, na ich
podstawie została utworzona ankieta sprawdzająca rozumienie ww. hasła wśród
innych uczniów szkoły.
dzień otwarty
Prezentacja stoisk dotyczących ochrony danych osobowych na dniu otwartym dla
gimnazjalistów.
informacja na strone internetową szkoły
Informacja na stronę internetową szkoły dotycząca V tury gry planszowej:
"Zaprezentuj siebie".
prezentacja
Stanowiska - zaprezentuj siebie 1. "TAK BYŁO" - reportaż 2. "SPRAWDŹ SWOJĄ
WIEDZĘ" 3. "ROZSYPANKI" 4. "CZY WIESZ?" - krzyżówki 5. "POMYŚL" 6.
"GIODO" - prezentacja w postaci gazetki informacji dotyczących osoby, zadań i
miejsca działania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 7.
"PRZEPISY PRAWA" dotyczące ochrony danych osobowych 8. "TWOJE DANE TWOJA SPRAWA" - wystawa plakatów z III etapu gry "Plakatuję - informuję" 9.
"TO WARTO WIEDZIEĆ" - porady GIODO 10. "PRZECZYTAJ I STOSUJ" –
ulotki z poradami 11. "PREZENACJE MULTIMEDIALNE" 12. "ZAGROŻENIA
W INTERNECIE"
zajęcia dodatkowe dla uczniów
Przygotowanie stanowisk dotyczących ochrony danych osobowych w ramach
realizacji V tury gry planszowej.
artykuł
Artykuł dotyczący ochrony danych osobowych do gazetki szkolnej "Pozytyw".

informacja
2017-03-20
Informacja na stronę internetową szkoły dotycząca IV tury gry planszowej
inicjatywa dla:
"Konkursowe ABC". Technikum – klasa 1TTK – 73 nowe wyrazy Zasadnicza
uczniów, nauczycieli,
Szkoła Zawodowa – klasa 1bw – 61 nowych wyrazów Liceum Ogólnokształcące –
rodziców
klasa 1o – 47 nowych wyrazów Gimnazjum im. Królowej Jadwigi – klasa 3B – 52
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2017-03-14
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-03-13
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów

2017-03-10
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli
2017-03-10
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów
2017-03-09
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli
2017-03-09
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów
2017-03-09
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli
2017-03-08
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli
2017-03-08
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

nowe wyrazy Rozgrywki konkursowe zostały podsumowane w ramach Konkursu
Poprawnej Polszczyzny organizowanego w szkole.
podsumowanie IV tury konkursu
Podsumowanie IV tury gry planszowej w ramach cyklicznie organizowanego w
szkole "Konkursu Poprawnej Polszczyzny". W konkursie wzięli uczniowie
wszystkich klas w szkole. W tygodniu od 6 do 10 marca wychowawcy
przeprowadzili w swoich klasach konkursy polegające na ułożeniu nowych wyrazów
z tekstu DANE OSOBOWE. Każdy wychowawca na godzinie wychowawczej
podzielił klasę na 4-osobowe zespoły i wyłonił grupę, która ułożyła najwięcej
nowych wyrazów. W ten sposób uzyskaliśmy informacje na temat zwycięskich klas
w poszczególnych szkołach.
ankieta
Przeprowadzenie i podsumowanie ankiety dla uczniów i nauczycieli w zakresie
odpowiedzi na pytanie "Czy 13 lat to prawidłowy wiek, aby dziecko samodzielnie
mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług
społeczeństwa informacyjnego." 89% ankietowanych uczniów wypowiedziało się
negatywnie, 100% nauczycieli wypowiedziało się negatywnie.
lekcja wychowawcza w klasie 1TF/1TM
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 21 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 1TTK
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 73 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 2o
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 34 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 4TM/TF
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 54 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 1bW
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 61 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 2TTK
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 52 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 2aW/M
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 31 nowymi wyrazami.
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Lekcja wychowawcza w klasie 2bW
2017-03-08
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 32 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 3bW
2017-03-08
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 53 nowymi wyrazami.
konkurs dla gimnazalistów
2017-03-07
Konkurs dla zaprzyjaźnionej klasy gimnazjalistów polegający na ułożeniu nowych
inicjatywa dla:
wyrazów z tekstu DANE OSOBOWE. Zaproszenie zwycięskiej drużyny na
uczniów
podsumowanie konkursu do Zespołu Szkół.
Lekcja wychowawcza w klasie 1o
2017-03-07
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 47 nowymi wyrazami.
lekcja wychowawcza w klasie 3o
2017-03-07
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 41 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 1AW/M
2017-03-07
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 52 nowymi wyrazami.
2017-03-06
spotkanie z nauczycielami
inicjatywa dla:
Przedstawienie wychowawcom harmonogramu działań w ramach realizacji IV tury
nauczycieli
gry - przekazanie konkretnych zadań dla poszczególnych klas do wykonania.
Lekcja wychowawcza w klasie 3TM/TF
2017-03-06
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
uczniów, nauczycieli
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 45 nowymi wyrazami.
Lekcja wychowawcza w klasie 3aW/M
2017-03-06
Udział klasy w rozgrywkach IV tury gry planszowej - edukacyjnej :Konkursowe
inicjatywa dla:
ABC". Wyłonienie drużyny, która ułoży największą liczbę nowych wyrazów z tekstu
nauczycieli, uczniów
"dane osobowe". Wygrała drużyna z 25 nowymi wyrazami.
rozmowa z gronem pedagogicznym
2017-03-03
Spotkanie z gronem pedagogicznym i rozmowa dotycząca realizacji IV tury gry
inicjatywa dla:
planszowej - "Konkursowe ABC". Ustalenie osób odpowiedzialnych i przydział
nauczycieli
zadań do wykonania.
2017-03-02
gazetka
inicjatywa dla:
Informacja w formie gazetki dotycząca IV tury gry planszowej - przedstawienie
uczniów, nauczycieli,
zadań do wykonania oraz terminów realizacji.
rodziców
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informacja na stronę internetową szkoły
Informacja na stronę internetową szkoły dotycząca III tury ogólnopolskiej gry
2017-02-16
planszowej w ramach programu Twoje dane twoja sprawa - "Plakatuję - informuję".
inicjatywa dla:
Młodzież wykonała ponad 50 plakatów, zostały one zawieszone na tablicach, które
uczniów, rodziców, umieszczone w holu korytarza stanowią informację graficzno-tekstową o danych
dyrektorów,
osobowych. Przeprowadziliśmy i udokumentowaliśmy lekcje w 3 klasach z
nauczycieli
wykorzystaniem przygotowanych materiałów. Na koniec zajęć uczniowie wypełnili
ankiety z pytaniami o danych osobowych i ich ochronie. Uważam, że poradzili sobie
bardzo dobrze.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakatuję - Informuję
Baczyńszczacy zrealizował zadania w ramach III tury ogólnopolskiej gry planszowej
2017-02-08
dotyczącej ochrony danych osobowych - "Plakatuję – informuję". Młodzież
inicjatywa dla:
wykonała ponad 50 plakatów, zostały one zawieszone na tablicach, które
rodziców,
umieszczone w holu korytarza stanowią informację graficzno-tekstową o danych
nauczycieli, uczniów osobowych. Przeprowadziliśmy i udokumentowaliśmy lekcje w 3 klasach z
wykorzystaniem przygotowanych materiałów. Na koniec zajęć uczniowie wypełnili
ankiety z pytaniami o danych osobowych i ich ochronie. Uważam, że poradzili sobie
bardzo dobrze.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Lekcja w klasie 1TTK dotycząca ochrony danych osobowych w ramach realizacji
zadania III tury gry planszowej - "Plakatuję - Informuję". Na lekcji wykorzystano
2017-02-07
plakaty wykonane przez uczniów w ramach realizacji zadania w ogólnopolskiej grze
inicjatywa dla:
planszowej. Po przeprowadzeniu lekcji uczniowie otrzymali ankietę składającą się z
uczniów
15 pytań, sprawdzającą przyswojenie przekazywanej wiedzy. Uczniowie zapamiętali
jak dzielimy dane osobowe, znają przykłady danych zwykłych i danych wrażliwych.
Wiedzą w jaki sposób chronić dane osobowe, przyswoili sobie zasady dotyczące
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Lekcja w klasie 2o dotycząca ochrony danych osobowych w ramach realizacji
zadania III tury gry planszowej - "Plakatuję - Informuję". Na lekcji wykorzystano
2017-02-07
plakaty wykonane przez uczniów w ramach realizacji zadania w ogólnopolskiej grze
inicjatywa dla:
planszowej. Po przeprowadzeniu lekcji uczniowie otrzymali ankietę składającą się z
uczniów
15 pytań, sprawdzającą przyswojenie przekazywanej wiedzy. Uczniowie zapamiętali
jak dzielimy dane osobowe, znają przykłady danych zwykłych i danych wrażliwych.
Wiedzą w jaki sposób chronić dane osobowe, przyswoili sobie zasady dotyczące
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
2017-02-07
Lekcja w klasie 3o dotycząca ochrony danych osobowych w ramach realizacji
inicjatywa dla:
zadania III tury gry planszowej - "Plakatuję - Informuję". Na lekcji wykorzystano
uczniów
plakaty wykonane przez uczniów w ramach realizacji zadania w ogólnopolskiej grze
planszowej. Po przeprowadzeniu lekcji uczniowie otrzymali ankietę składającą się z
15 pytań, sprawdzającą przyswojenie przekazywanej wiedzy. Uczniowie zapamiętali
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2017-02-06
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów,
rodziców

2017-01-30
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów,
rodziców
2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-03
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

jak dzielimy dane osobowe, znają przykłady danych zwykłych i danych wrażliwych.
Wiedzą w jaki sposób chronić dane osobowe, przyswoili sobie zasady dotyczące
bezpiecznego korzystania z Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
wystawa
Wykonanie wystawy z wykorzystaniem materiałów tekstowo-graficznych
przygotowanych przez młodzież o tematyce ochrony danych osobowych. Wystawa
wykonana w ramach realizacji III tury gry planszowej "Plakatuję - Informuję". Na
wystawie zostały zamieszczone podstawowe informacje dotyczące danych
osobowych i ich ochrony. Poza tym zostały wyjaśnione m.in. pojęcia - stalkingu,
hejtingu, cyberprzemocy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetka informacyjna
Gazetka na tablicy ogłoszeniowej na holu korytarza z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Przedstawiono informacje jak chronić swoje dane osobowe w hotelu, w
internecie, w wypożyczalni sprzętu sportowego, przy rekrutacji do pracy sezonowej,
co zrobić kiedy utracimy dokumenty tożsamości.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pogadanka w klasie 1o
Krótka pogadanka dla uczniów na temat realizacji III tury gry planszowej - Plakatuję
- Informuję. Przygotowanie do Dnia Ochrony Danych Osobowych. Podział zadań do
wykonania, wyznaczenie odpowiedzialnych i terminu realizacji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pogadanka w klasie 2o
Krótka pogadanka dla uczniów na temat realizacji III tury gry planszowej - Plakatuję
- Informuję. Przygotowanie do Dnia Ochrony Danych Osobowych. Podział zadań do
wykonania, wyznaczenie odpowiedzialnych i terminu realizacji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja w klasie 2TTK
Krótka pogadanka dla uczniów na temat realizacji III tury gry planszowej - Plakatuję
- Informuję. Przygotowanie do Dnia Ochrony Danych Osobowych. Podział zadań do
wykonania, wyznaczenie odpowiedzialnych i terminu realizacji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pogadanka w klasie 1TTK
Krótka pogadanka dla uczniów na temat realizacji III tury gry planszowej - Plakatuję
- Informuję. Przygotowanie do Dnia Ochrony Danych Osobowych. Podział zadań do
wykonania, wyznaczenie odpowiedzialnych i terminu realizacji.
Białe Święta w GIODO - II tura gry
Uczniowie zrealizowali kolejne zadanie w ramach III tury gry planszowej. Zadanie
polegało na wykonaniu najdłuższego łańcucha świątecznego. Łańcuch powinien
składać się z elementów udekorowanych kolorowymi napisami GIODO. Za
wykonanie zadania można zdobyć 4 punkty, dodatkowo punktowana jest długość
łańcucha - za 6m - 1 punkt, powyżej 6m - 2 punkty. Łańcuchem należy udekorować
korytarz szkolny. Uczniowie naszej szkoły wykonali łańcuch długości 45 m i
ozdobili nim tablicę z informacjami o ochronie danych osobowych.
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2017-01-02
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów

Informacja na stronę internetową szkoły
Informacja na stronę internetową szkoły dotycząca realizacji kolejnych tur gry
planszowej edukacyjnej: I tura - Mistrz Wiedzy II tura - Białe Święta w GIODO.
Zostały szczegółowo opisane kolejne zadania i ich realizacja.

Pytanie na wiedzę
Uczniowie rozwiązali bezbłędnie kolejne zadanie w ramach gry planszowej, zdobyli
2 punkty. Zadanie polegało na tym, aby odpowiedzieć na pytanie: "Czy prowadzenie
2016-12-15
przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. e-dzienniki) nie narusza
inicjatywa dla:
prawa do ochrony danych osobowych uczniów?" Uczniowie za stroną GIODO: "Nie,
nauczycieli, uczniów
gdyż prowadzenie dzienników lekcyjnych, w których zawarte są informacje o
uczniach, wynika z przepisów prawa, a forma elektroniczna czy papierowa, jest
jedynie kwestią techniczną."
Lekcja z klasie 2TTK
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych. Celem lekcji było zapoznanie
uczniów z pojęciem danych osobowych ich ochroną, przetwarzaniem i
2016-12-14
powierzaniem. Omówiono pojęcie prywatności, profilowania i zagrożenia
inicjatywa dla:
wynikające z aktywności w sieci. Wyjaśniono co to jest: trolling, stalking,
uczniów
cyberprzemoc, phishing, seksting, hejting. Do realizacji w.w. celów użyto plakatów
z informacjami graficzno-tekstowymi , prezentacji multimedialnych oraz materiałów
ze strony GIODO.
Lekcja w klasie 1TTK
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych. Celem lekcji było zapoznanie
uczniów z pojęciem danych osobowych ich ochroną, przetwarzaniem i
2016-12-13
powierzaniem. Omówiono pojęcie prywatności, profilowania i zagrożenia
inicjatywa dla:
wynikające z aktywności w sieci. Wyjaśniono co to jest: trolling, stalking,
uczniów
cyberprzemoc, phishing, seksting, hejting. Do realizacji w.w. celów użyto plakatów
z informacjami graficzno-tekstowymi , prezentacji multimedialnych oraz materiałów
ze strony GIODO.
Lekcja w klasie 2o
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych. Celem lekcji było zapoznanie
uczniów z pojęciem danych osobowych ich ochroną, przetwarzaniem i
2016-12-08
powierzaniem. Omówiono pojęcie prywatności, profilowania i zagrożenia
inicjatywa dla:
wynikające z aktywności w sieci. Wyjaśniono co to jest: trolling, stalking,
uczniów
cyberprzemoc, phishing, seksting, hejting. Do realizacji w.w. celów użyto plakatów
z informacjami graficzno-tekstowymi , prezentacji multimedialnych oraz materiałów
ze strony GIODO.
Lekcja wychowawcza
Lekcja dotycząca ochrony danych osobowych przeprowadzona w klasie 3 Liceum
Ogólnokształcącego. Zajęcia miały na celu zapoznanie uczniów z pojęciami danych
2016-12-06
osobowych ich ochrony, przetwarzania i powierzania danych, prywatność i
inicjatywa dla:
profilowanie. Omówienie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.
uczniów
Wyjaśnienie pojęć: trolling, stalking, cyberprzemoc, phishing, seksting, hejting. Do
realizacji w.w. celów użyto plakatów, prezentacji multimedialnych, informacji
zawartych na stronie internetowej GIODO.
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Rozwiązanie zadania nr 2
Rozwiązanie kolejnego zadania w ramach udziału uczniów w grze planszowej
dotyczącej ochrony danych osobowych. Zadanie polegało na tym, aby z tekstu
"DANE OSOBOWE" ułożyć nowe wyrazy i hasła związane z ochrona danych
2016-12-05
osobowych. ADO BASEN BASOWE BAW BON BONA BOSO DANE DAWNO
inicjatywa dla:
DNA DNO DOBA DOBOWA DOBOWE DONOS EDEN EWA EWO NOE NOS
uczniów, nauczycieli
NOWE OBAW OBSADOWE ODA ODNOWA ODO ONE ONO OSA OSADOWE
OSNOWA OSOBA OSOBNE OSOBNO OSOBOWA OWA OWAD OWO SAD
SEDAN SEN SNOB SODA SODOWANE SODOWE SOWA SWE SWOBODA
SWOBODNE WAD WAS WENA WODA Przykładowe hasło: Każda osoba m
2016-12-05
Mistrz widzy - I tura gry planszowej
inicjatywa dla:
Uczniowie rozwiązali zadanie nr 2 w ramach I tury gry planszowej zgodnie z opisem
uczniów
inicjatywy pod nazwą "Rozwiązanie zadania nr 2"
Informacja na stronie internetowej szkoły
„Każdy ma prawo do ochrony życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia
2016-11-21
oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.” Konstytucja Rzeczypospolitej
inicjatywa dla:
Polskiej Artykuł na stronę internetową szkoły dotyczący przystąpienia szkoły do VII
nauczycieli,
Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony
dyrektorów,
Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
rodziców, uczniów osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli.” oraz do
Ogólnopolskiej Gry Planszowej Edukacyjnej. Opis głównych założeń podjętych
inicjatyw.
Rozsypanka
Uczniowie w ramach realizacji zadań Ogólnopolskiej Gry Planszowej Edukacyjnej 2016-11-17
Twoje Dane Twoja Sprawa rozwiązali bezbłędnie pierwsze wylosowane zadanie za
inicjatywa dla:
dwa punkty. Zadaniem było ułożenie zdania z rozsypanki wyrazów, zdanie brzmi:
uczniów
"W przypadku gdy do uwierzytelniania użytkowników używa się hasła, jego zmiana
następuje nie rzadziej niż co 30 dni, a hasło składa się z co najmniej 6 znaków".
Rozpoczęcie gry
Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Gry Planszowej Edukacyjnej - Twoje Dane
2016-11-14
Twoja Sprawa. W grze bierze udział 52 uczniów szkół wchodzących w skład
inicjatywa dla:
Zespołu Szkół w Tłuszczu - Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego i
nauczycieli, uczniów Technikum im. K.K. Baczyńskiego. Uczniowie zostali poinformowani o regulaminie
gry, wszyscy złożyli stosowne oświadczenia o wyrażeniu zgody na prezentację
wizerunku i na przystąpienie do gry.
gazetka
Gazetka na korytarzu szkolnym dotycząca ochrony danych osobowych. Informacja
2016-10-31
w formie graficzno-tekstowej o danych osobowych i ich podziale, pojęciu
inicjatywa dla:
prywatności, przetwarzaniu i powierzaniu danych osobowych, profilowaniu.
nauczycieli,
Zapoznanie z GIODO i zadaniami tej instytucji, zagrożeniami związanych z
rodziców, uczniów
korzystaniem z portali społecznościowych, możliwymi przestępstwami w sieci i jak
się chronić przed nimi.

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
Dziewin, Województwo: małopolskie
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2017-05-05
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-15
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-14
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-14
inicjatywa dla:
rodziców
2017-02-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów

Konkurs GIODO
Konkurs zorganizowany przez GIODO na najlepsze opowiadanie pt. „Jak ja/moja rodzina
chronimy dane osobowe”
Dowód tożsamości
Uczniowie dowiedzieli się na lekcji, gdzie, komu i na jakich zasadach mogą udostępniać
dowód osobisty. Co zrobić, gdy zagubimy dokument tożsamości?
Lekcja o reklamie
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób sieci telefoniczne, portale społecznościowe,
przeglądarki internetowe i inne aplikacje pozyskują informacje o nas oraz w jaki sposób je
wykorzystują.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Rozstrzygnięcie konkursu "10"
Rozstrzygnięcie konkursów szkolnych na prezentację multimedialną w ramach projektu
GIODO „Twoje dane, Twoja sprawa” dla uczniów gimnazjum pod hasłem: „10 powodów,
dla których warto chronić dane osobowe” lub „10 sposobów ochrony danych osobowych” i
nagrodzenie laureatów.
"Na zawsze"
Lekcja wychowania do życia w rodzinie, na której uczniowie zostaną zapoznani z filmem
"Na zawsze", co będzie punktem wyjścia do dyskusji na temat szacunku, godności
człowieka i ochrony danych osobowych oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Na apelu: - uczniowie zostaną zapoznani z tematem: "Kto chce Twoje dane osobowe?"; zostanie ogłoszony konkurs na prezentację pt. "10 sposobów ochrony swoich danych
osobowych" lub "10 powodów, dla których warto chronić swoje dane osobowe"; - zostaną
rozdane ulotki dotyczące ochrony danych osobowych. W tym dniu zostanie stworzona
gazetka "Twoje dane, Twoja sprawa".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Pedagogizacja rodziców - gazetka "Twoje dane, Twoja sprawa"
Gazetka "Twoje dane, Twoja sprawa" z ulotkami GIODO dla rodziców dotyczącymi
ochrony danych osobowych dzieci.
Lekcja o ochronie danych osobowych
Na lekcji uczniowie dowiedzieli się o niebezpiecznych skutkach ujawniania swoich danych
osobowych w sieci.
Lekcja o ochronie danych osobowych
Na lekcji uczniowie dowiedzieli się o niebezpiecznych skutkach ujawniania swoich danych
osobowych w sieci.
"Twoje dane, Twoja sprawa"
Uczniowie zostaną zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu; dowiedzą
się, jak uchronić się przed "wyciekiem" danych w niepowołane ręce; zostaną zapoznani ze
sposobami radzenia sobie w sytuacjach "kryzysowych".

2016-12-05
Szkolenie rady pedagogicznej - "Ochrona danych osobowych"
inicjatywa dla:
Podczas szkolenia nauczyciele poznają zasady ochrony danych osobowych w Internecie
nauczycieli
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oraz w życiu codziennym. Zostaną przedstawione formy pracy, materiały dydaktyczne
znajdujące się w sieci, które można wykorzystać na różnych lekcjach.

Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach
Sułkowice, Województwo: małopolskie
Przedstawienie pt.: "VETO NIE POZWALAM"
15 maja 2017 r. w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach
2017-05-15
odbyła się premiera przedstawienia teatrzyku "GIODOMĘDRKI" pt."Veto nie
inicjatywa dla:
pozwalam czyli spotkania z Danebohaterami- Giodobajki, Ochroniajki, których życie
nauczycieli,
ze względu na czujność i wszędooczność upływało spokojnie i bezpiecznie."
rodziców, uczniów, Podczas przedstawienia uczniowie grali kukłami ucharakteryzowanymi na osoby, w
dyrektorów
tle grała muzyka. Prawdy uniwersalne eksponowane były na podkładzie
muzycznym. Teksty autorskie. Cztery ostatnie kwestie inspirowane był utworami
Jana Brzechwy.
Gra dydaktyczna "GIODO"
W pierwszy dzień wiosny zaproponowaliśmy uczniom i nauczycielom grę
dydaktyczną „GIODO” , która pozwalała na uporządkowanie wiadomości
2017-03-21
dotyczących ochrony danych osobowych oraz pobudzała kreatywność i logiczne
inicjatywa dla:
myślenie. Klasy zostały podzielone na drużyny 5 osobowe, w skład których
nauczycieli, uczniów
wchodził lider i czterech graczy. Gra polegała na zebraniu odpowiedniej liczby
kartoników (jeden kartonik można uzyskać za udzielenie poprawnej odpowiedzi na
wylosowane pytanie), które składały się w napis „GIODO”.
2017-02-27
DEBATA
inicjatywa dla:
Zorganizowanie szkolnej debaty "Facebook"-przyjaciel czy wróg.
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W piątek 27 stycznia 2017 r. w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w
Sułkowicach obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Rozpoczął się on
2017-02-07
apelem, podczas którego odczytano list Generalnego Inspektora Ochrony Danych
inicjatywa dla:
Osobowych do szkół uczestniczących w programie edukacyjnym GIODO „Twoje
uczniów, nauczycieli,
dane – Twoja sprawa”. W tym dniu zaproponowaliśmy naszym uczniom grę
dyrektorów
planszową „Twoje dane- Twoja sprawa”. Plansze do gry zaprojektowali i wykonali
uczniowie w ramach zajęć technicznych. Pola gry tworzyły hasło: VII Edycja
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Twoje Dane – Twoja Sprawa.
Przesuwając
Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.
Szkolne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Gimnazjum im.
2016-12-12
Stefana kard. Wyszyńskiego odbyły się w poniedziałek 12 grudnia 2016r.
inicjatywa dla:
Nauczyciele i uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani w ciemne lub białe
uczniów, nauczycieli ubranie. Strój jasny, na który naklejone było jedno z praw człowieka, symbolizował
przestrzeganie praw człowieka, natomiast czarny, na który naszyta była nazwa
państwa, które łamie prawa oznaczał nieprzestrzeganie praw człowieka. Wiedzę
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2016-11-21
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli

uczniów na temat praw człowieka poszerzyły umieszczone w szkolnym holu gazetki
tematyczne. Finałowym akcentem szkolnych obchodów Dnia Praw Cz
Akcja informacyjna o programie "Twoje dane -Towja sprawa"
W listopadzie w ramach akcji informacyjnej o realizowanym w Gimnazjum
programie Twoje dane -Twoja sprawa przeprowadzono: szkolenie Rady
Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych i etapów realizacji projektu,
przeprowadzono lekcje wychowawcze dotyczące ochrony danych osobowych,
zorganizowano szkolenie dla rodziców związane z ochroną danych osobowych,
zamieszczono na szkolnej stronie internetowej informacji na temat projektu Twoje
dane- Twoja sprawa, przygotowano gazetkę ścienną o ochronie danych osobowych i
działalności GIODO.

Gimnazjum nr 4 im. Księdza Jana Twardwskiego
Kraków, Województwo: małopolskie
Twoje dane- twoja sprawa- lekcje
Od 13.02 do 30.04 na lekcjach języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
2017-02-13
uczniowie pracowali z wybranymi kwestionariuszami, które są w Niemczech, Austrii,
inicjatywa dla:
Hiszpanii, Anglii czy USA np.karta zapisu do siłowni, następnie grupowali dane pod
uczniów
kątem o co może pytać dana firma czy instytucja. Na Wos i informatyce- kwestia
zabezpieczania danych. Na historii, kiedy ?gdzie? i po co? wykorzystywano dane
osobowe.
2017-01-25
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
DODO- Pamiętaj!
nauczycieli,
Uczniowie klasy I przygotowali w głównym holu szkoły wystawę plakatów
uczniów, rodziców związanych z DODO
2017-01-25
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień GIODO
uczniów
Wystawa plakatów z okazji Dnia GIODO w salach lekcyjnych i na korytarzach
2017-01-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
DODO - informacje dla Rodziców
rodziców
W związku z Zebraniami została przygotowana gazetka o DODO.
Lekcja z GIODO w każdej klasie.
2017-01-13
W terminie od listopada 2016 do 13 stycznia 2017 r. w każdej klasie ( 13) Podczas
inicjatywa dla:
godzin do dyspozycji wychowawcy odbyły się warsztaty i pogadanki na tematy
uczniów
związane z ochroną danych osobowych. Po feriach odbędzie się ogólnoszkolny quiz
związany z DODO.
inicjatywa SU G-4 Świadomy uczeń - I spotkanie :Cyberprzemoc - jak jej
zapobiegać?
2017-01-13
SU zorganizował spotkanie z SU Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2. Spotkanie odbyło
inicjatywa dla:
się w ramach koordynowanego przez nas projektu Świadomy uczeń - I spotkanie
uczniów
:Cyberprzemoc - jak jej zapobiegać? Omówienie zagadnień: m. in.
cyberprzemocy,stalking, hejt, cyberprzemoc a prawo karne, kto może pomóc. Praca w
grupach,przypadek Grety ofiara cyberprzemocy a w skutek tego przemocy fizycznej.
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2016-11-08
inicjatywa dla:
nauczycieli

Przygotowanie mapy myśli: Jaka w tej sytuacji powinna być reakcja: Grety? rodziców
Grety? znajomych Grety? szkoły? Zebranie wniosków i przygotowanie materiałów do
lekcji w poszczególnych szkołach.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej pod katem realizacji programu GIODO "Twoje danetwoja sprawa".

Pałac Młodzieży w Tarnowie
Tarnów, Województwo: małopolskie
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-10
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców

Bezpieczny internet
W ramach Akcji Zima 2017 przeprowadzono spotkania w pracowni informatycznej
(dla pięciu piętnastoosobowych grup feryjnych przez kolejne dwa tygodnie) o
tematyce bezpiecznego użytkowania internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Wystawa prac plastycznych
Wystawa prac powstałych podczas zajęć w pracowni plastycznej Pałacu Młodzieży o
tematyce ochrony danych osobowych i prawie do prywatności. Odbiorcami wystawy
są dzieci i młodzież uczestniczące w zajęciach stałych, prowadzonych w naszej
placówce oraz grupy uczestników Akcji Zima.
Publikacja na stronie placówki
Opublikowanie informacji o przystąpieniu placówki do realizacji programu "Twoje
dane - Twoja sprawa".

Zespól Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II
Niepołomice, Województwo: małopolskie
quiz nt ochrony danych osobowych.
2017-03-03
Po przeprowadzonych zajęciach w klasach przeprowadzony został quiz na temat ochrony
inicjatywa dla: danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci. Był podsumowaniem zrealizowanych lekcji,
uczniów
sprawdzał czy cele zajęć były zrozumiałe i i zagadnienia omawiane na zajęciach cieszyły
się zainteresowaniem uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-21
spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla nuaczycieli nt uczestnictwa w programie
inicjatywa dla: Moje dane moja sprawa
nauczycieli
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla członków rady pedagogicznej o celach ,
założeniach i działaniach w ramach programu Moje dane moja sprawa.
lekcje
2016-11-17
od 17 listopada 2016 do 26 maja 2017 przeprowadzone zostały 23 zajęcia lekcyjne
inicjatywa dla: poświęcone ochronie danych osobowych, bezpieczeństwu w sieci, zabezpieczaniu danych
uczniów
osobowych. Zajęcia prowadzone były w ramach lekcji podstaw przedsiębiorczości , lekcji
wychowawczych i przedmiotów zawodowych ekonomicznych w technikum
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ekonomicznym. Ponadto zagadnienia ochrony danych poruszane były na lekcjach
informatyki i technologii informacyjnej oraz przedmiotach zawodowych informatycznych
w technikum informatycznym.
Spotkanie informacyjne dla dyrekcji szkoly
2016-11-03
Poinformowanie dyrektorów Zespołu Szkól o programie "Moje dane moja sprawa" , jego
inicjatywa dla:
celach, założeniach i proponowanych działaniach. Przedstawienie harmonogramu działań
dyrektorów
na rok szkolny 2016/2017 .

Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 w Skidziniu
Skidziń, Województwo: małopolskie

2017-05-26
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-24
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2017-05-19
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-16
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-09
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-25
inicjatywa dla:
uczniów

Zakończenie gry planszowej- konkursu pt. "Chronimy swoje dane"
Wszyscy uczniowie spotkali się na podsumowaniu i zakończeniu gry planszowej, a
jednocześnie na podsumowaniu projektu GIODO "Twoje dane- Twoja sprawa". Na
początku uczniowie z grup 6 prezentowali ostatnie zadanie, jakim było wykonanie
awatara dla swojego wychowawcy, a następnie poprzez rzuty kostką i dogrywkę
wyłoniono zwycięzców gry.
Biesiada rodzinna z nutą nowoczesności
W szkole odbyła się biesiada rodzinna połączona z dniem otwartym szkoły. Na
spotkaniu uczniowie każdej klasy zaprezentowali swoje umiejętności tańcząc i
recytując. Wśród tematyki biesiady była oczywiście ochrona danych osobowych i
bezpieczeństwo w sieci. Zaprezentowano również umiejętności związane z
programowaniem i kodowaniem, a najstarsi przedstawili przedstawienie w języku
angielskim "Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków"
Prawa pacjenta
W klasie 3 odbyła się jedna z wielu lekcji nt. praw pacjenta.
Spotkanie piątych i szóstych grup.
Podczas piątego spotkania uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawy i trudny rebus z
hasłem związanym z GIODO, przygotowano wymyślone kody z zakodowanymi
zdaniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz plakat informujący o tym co
to jest kradzież tożsamosci i jak sie przed tym uchronić. Za wykonanie zadań grupy
otrzymały dodatkowy punkt. Jako ostatnie zadanie dla szóstych grup było wykonanie
Awataru swojego wychowawcy.
Gramy dalej- czwarte spotkanie.
Tym razem uczniowie mieli za zadanie rozpoznać osobę możliwą do zidentyfikowania.
Tą osobą był pracownik szkoły. Okazało się, że nie dla wszystkich było to łatwe
zadaie, szczególnie dla młodszych uczniów. Drużyny , które odgadły otrzymały
dodatkowy punkt, jak w poprzednich spotkanich, ale wszyscy mogli się posunąć do
przodu w grze. Piąte grupy losowały kolejne zadania.
Trzecie spotkanie związane z realizacją gry- konkursu.
Po raz trzeci uczniowie prezentowali realizację swojego zadania . Tym razem
uczestnicy wykonanli krzyżówki z hasłem "Twoje dane" i "twoja sprawa", plakat
utrwalający wiedzę na temat danych osobowych, oraz jak chronić swoje dane.
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Najmłodsi zaprezentowali wymyślony przez siebie wiersz na temat prywatności. Grupy
czwarte rzucały kostką, a nastepnie losowały dla siebie zadanie.
2017-04-12
Wielkanocna gazetka
inicjatywa dla:
W holu szkoły wykonano piękną gazetkę wykorzystując prace dzieci powstałe w
uczniów, rodziców ramach realizacji zadań gry- konkursu. Zdjęcia można zobaczyć na stronie szkoły.
Drugie spotkanie dotyczące gry- konkursu.
Podczas spotkania uczniowie zaprezentowali swoje dzieła- tym razem zadania
2017-04-11
powiązane były ze świętami wielkanocnymi- kolorowe jajka z hasłami związanymi z
inicjatywa dla:
o.d.o. do ozdoby drzewka wielkanocnego oraz kolorowe balony z hasłami .
uczniów
Przygotowano również plakat z wielkanocnym jajem. Wszystkie prace wykorzystano
do wykonania gazetki w holu szkoły, które można zobaczyć na stronie Interentowej
szkoły. Następnie trzecia grupa przesuwała się do przodu i losowała zadania.
Pierwsze spotkanie związane z realizacją zadań konkursu
Pierwsze grupy spotkały się, aby pokazać efekty realizacji zadań w konkursie.
2017-04-04
Wykonano m.in. kolorowe kwiaty z hasłami dot. ochrony danych osobowych, puzzle z
inicjatywa dla:
hasłem i logo GIODO, puzzle z ptakiem DODO, krzyżówkę z hasłami związanymi z
uczniów
o.d.o. oraz spisano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Następnie grupy
drugie losowały dla siebie zadania i posuwały się do przodu.
2017-03-24
Gazetka nt. wiosennego konkursu "Chronimy swoje dane"
inicjatywa dla:
Wykonanie gazetki nt. odbywającej się gry-konkursu z tematami zadań, terminami ich
uczniów,
realizacji, drużynami oraz wynikami poszczególnych etapów.
nauczycieli
Wiosenna gra "Chronimy swoje dane"
W pierwszy dzień wiosny rozpoczęła się szkolna gra- konkurs dla uczniów całej
2017-03-21
szkoły. Grę planszową przygotowali uczniowie klas 6, ustalono zasady, a następnie
inicjatywa dla:
podzielono klasy na drużyny, które w wyznaczonym terminie spotykają się z
uczniów
koordynatorem i losują dla siebie zadanie. Wtedy również poprzednia drużyna
prezentuje realizację swojego zadania. Konkurs będzie trwał około dwóch miesięcy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-16
Zebranie z rodzicami
inicjatywa dla:
Na ogólnym zebraniu z rodzicami podsumowano internetowy Konkurs dla Rodziców
rodziców
"W sieci" oraz rozdano nagrody zwycięzcom. Następnie rodzice otrzymali zakładki do
książek wykonane przez uczniów.
Wykonanie zakładek do książek z hasłami dot.ochrony danych
2017-02-13
Uczniowie klas 4-6 wykonywali na zajęciach plastyki zakładki do książek dowolną
inicjatywa dla:
techniką na których pojawiły się hasła związane z ochroną danych osobowych.
uczniów
Dodatkowo mogli również wykonać takie zakładki w domu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-27
Lekcja plastyki - Zakładka do książki pt. "Chroń swoje dane."
inicjatywa dla:
Uczniowie wykonywali zakładkę do książki z hasłami dotyczącymi ochrony danych
uczniów
osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26
Lekcja języka angielskiego- Facebook i inne portale społecznościowe, a dane
inicjatywa dla:
osobowe
uczniów
Na zajęciach z języka obcego na temat portali społecznościowych uczniowie rysowali
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2017-01-26
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-24
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-19
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-01-16
inicjatywa dla:
rodziców

2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

swój awatar, a następnie zadawali pytania w języku angielskim , aby uzyskać
informacje o drugiej osobie. Podczas zajęć wykorzystano informacje nt. pochodzenia
słowa Awatar oraz przypomniano wiadomości dotyczące ochrony danych osobowych i
poruszono kwestię bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie Młodzieżowego Parlamentu Gminy Brzeszcze
Sesja MPGB ( członkami są wybrani uczniowie ze wszystkich szkół gminnych), na
której m.in. poruszano sprawy ochrony danych osobowych, instytucji , która stoi na
straży ich ochrony oraz praw autorskich. Temat ten wiązał się z warsztatami
dotyczącymi tworzenia filmów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolne obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Na ten szczególny dzień przygotowano przedstawienie o Czerwonym Kapturku,
którego treść nieco zmodyfikowano, aby był bliższy czasom współczesnym. Następnie
przypomniano o zasadach panujących na portalach społecznościowych, a postać
Czerwonego Kapturka pojawiła się początkowo jako "profil", który poprzez podanie
danych przybrał znajomą postać. Na zakończenie młodsi uczniowie dekorowali ptaka
Dodo, a starsi odkodowywali hasła związane z ochroną swoich danych i korzystaniem
z komputera. Tego dnia również odczytano list od inspektora GIODO i podsumowano
konkursy dla rodziców i uczniów.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs dla uczniów "Mały prawnik"
Dla uczniów klas 4-6 odbył się konkurs wiedzy nt. edukacji prawnej. Od początku roku
szkolnego w "kąciku prawnym" pojawiały się informacje dotyczące m.in.
odpowiedzialności uczniów, bezpieczeństwa, praw dziecka oraz ochrony danych
osobowych. Te informacje oraz wiadomości z zajęć i warsztatów pojawiły się w
konkursie. Każdy uczeń brał udział. a następnie wyłoniono zwycięzców, którzy zostali
nagrodzeni podczas szkolnych obchodów DODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka nt. Awatarów
Z wykorzystaniem masek- awatarów wykonanych przez uczniów powstała gazetka , na
której oprócz prac plastycznych pojawiły się informacje na temat pochodzenia słowa
Awatar i co on oznacza w Internecie. Następnie wiadomości te wykorzystano na lekcji
języka angielskiego.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs internetowy dla rodziców pt. "W sieci"
W tygodniu poprzedzającym 16-20 stycznia przygotowano konkurs dla rodziców oraz
została założona skrzynka internetowa do zamieszczania odpowiedzi i poinformowano
uczniów i rodziców o jego Regulaminie. Codziennie w dniach 16-20.01.2017 r. na
stronie szkoły pojawiał się zestaw pytań dotyczący m.in. ochrony danych osobowych
Internetu . Podsumowanie konkursu nastąpi podczas szkolnych obchodów DODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja plastyki pt. Awatar- maską karnawałową
Uczniowie wykonywali maski będące ich Awatarami.
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2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2016-12-06
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-18
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-07
inicjatywa dla:
uczniów

2016-10-31
inicjatywa dla:
nauczycieli

Dane osobowe- jakie są rodzaje danych oraz instytucje odpowiedzialne za ich
ochronę
Lekcja wychowawcza przygotowana przez koordynatora nt. rodzajów danych
osobowych oraz instytucji GIODO. Na zajęciach uczniowie poznali również zadaniami
ADO oraz kiedy obchodzony jest DODO i dlaczego właśnie tego dnia. Rozmawiano
nt. profilowania i tzw. "cookies". Uczniowie wzięli udział również w ankiecie nt.
udostępniania swoich danych osobowych nie tylko w Internecie.
Ankieta nt. korzystania z Internetu oraz udostępniania swoich danych
Przygotowanie ankiety dla uczniów nt. korzystania z Internetu: w jakim celu, jak
często i gdzie oraz udostępniania swoich danych. Ankieta została przeprowadzona na
zajęciach z wychowawcą, a następnie dokonano analizy dostępnej na szkolnej gazetce .
Dzień Praw Dziecka
W związku z Dniem Praw Dziecka uczniowie kl. 5 przygotowali warsztaty dla
kolegów i koleżanek nt. praw dziecka. W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła
do projektu "Twoje dane- Twoja sprawa" skupiliśmy się na prawach dotyczących
danych osobowych i dostępu do informacji. Uczniowie przygotowywali wiersze,
scenki, plakaty i listy, a wszystko to dotyczyło prawa do tożsamości, odmienności,
prawa do informacji, tajemnicy korespondencji, bezpieczeństwa w sieci i wyrażania
swoich uczuć. Było przy tym dużo zabawy i humoru :-) Poza tym każda klasa
przygotowała gazetki nt. innych wylosowanych praw.
Gazetka na temat wybranych praw dziecka
W klasach ogłoszono przygotowanie gazetek klasowych nt. wybranych praw dziecka z
okazji Dnia Praw Dziecka. Gazetki zostały przygotowane przez wybrane lub całe
zespoły klasowe.
Wewnątrzszkolne szkolenie dla nauczycieli nt. programu GIODO
Szkolny koordynator programu przygotował szkolenie dla nauczycieli nt. programu
"Twoje dane- Twoja sprawa". Zapoznał nauczycieli z harmonogramem działań w
ramach programu przygotowanym przez organizatora oraz szkolnego koordynatora w
porozumieniu z Dyrektorem szkoły. Uczestnicy otrzymali również fiszkę prawną nt.
rodzajów danych osobowych, zadań ADO i dyrektora szkoły oraz aktów prawnych
zawierających artykuły nt. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej
Laskowa, Województwo: małopolskie
Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego
SZKOLNE DNI BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO 11 maja 2017 r. w Szkole
Podstawowej odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w ramach
2017-05-11
projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Głównym
inicjatywa dla:
elementem dnia było spotkanie na sali dla uczniów klas 1-6 i nauczycieli. Podczas
uczniów, nauczycieli tego spotkania Edukator p. Monika Nycz omówiła główne założenia i cele projektu,
przedstawiła podstawowe problemy dotyczące cyberbezpieczeństwa wśród uczniów i
uczennic oraz poinformowała o miejscach świadczących pomoc w sytuacjach
cyberzagrożeń. W trakcie apelu został zaprezentowany również film „Bezpieczeń
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2017-04-07
inicjatywa dla:
dyrektorów,
rodziców, uczniów,
nauczycieli

2017-03-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-25
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów

2016-12-27
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-09
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów

"Wyraź siebie"
7 kwietnia w naszej szkole odbył się IV etap gry Twoje dane - Twoja sprawa, w
którym biorą udział uczniowie klas 6-stych . Uczniowie przygotowali Dzień z
GIODO dla swoich kolegów i koleżanek z klas 4-5,. Szkolni liderzy przygotowali 10
stanowisk ,na których prezentowali wszystko co związane jest z GIODO, ochroną
danych osobowych, prywatnością, bezpieczeństwem. Uczniowie mogli przy każdym
stoliku usiąść i zapoznać się z przygotowanymi materiałami i ciekawostkami.
Stoliki-stanowiska uczniów klas 6-stych były następujące: Stolik nr 1 „Planszowe
GIODO”- uczniowie rozgrywali grę planszową odpow
Konkursowe ABC
Uczniowie klasy 6b wzięli udział w zabawie pn: "Konkursowe ABC". Zadanie
polegało na ułożeniu z hasła DANE OSOBOWE jak najwięcej wyrazów polskich
minimum 3 literowych. Pod okiem pani polonistki wszystkie grupy zaciekle
rywalizowały między sobą. Zwyciężyła grupa, która ułożyła 24 wyrazy. Konkurs
okazał się ciekawym ale też rozwijającym zadaniem. Reprezentanci klasy 6b
przeprowadzili również taki sam konkurs w zaprzyjaźnionej klasie 6a. I tam nie
brakowało pomysłów. Ostatecznie grupa chłopców ustanowiła nowy rekord
wymyślając 28 słów z podanego hasła.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO
W związku z realizacją ogólnopolskiego projektu Twoje dane - Twoja sprawa dnia
26 stycznia w naszej szkole został zorganizowany Dzień Ochrony Danych
Osobowych. Uczniowie klas 4-6 podczas zajęć z wychowawcą, pedagogiem mogli
poszerzyć swoją wiedzę nt. zasad bezpiecznego i kontrolowanego posługiwania się
danymi osobowymi. Reprezentanci klas wzięli udział w międzyklasowym konkursie
wiedzy nt. ochrony danych osobowych. Ponadto uczniowie zaprezentowali maski
karnawałowe z hasłami propagującymi bezpieczeństwo w Internecie i ochronę
danych osobowych i w ten sposób przekazali w sposób atrakcyjny wszy
Spotkanie z rodzicami
Podczas spotkania z rodzicami został zaprezentowany projekt Twoje Dane – Twoja
sprawa, który w bieżącym roku szkolnym jest realizowany w naszej placówce.
Rodzice dowiedzieli się również o zbliżającej się inicjatywie w postaci Dnia
Ochrony Danych Osobowych. Dla zainteresowanych zostały przygotowane ulotki
informacyjne a także gazetka ścienna z najważniejszymi informacjami.
" Białe święta z GIODO"
Uczniowie klas 6-stych którzy biorą udział w grze planszowej Twoje Dane -Twoja
Sprawa wykazali się kolejną ciekawą inicjatywą w związku z wylosowanym
zadaniem. Przygotowali świąteczne pudełka z hasłami związanymi z ochroną danych
osobowych , bezpieczeństwem w sieci, ochroną swojego wizerunku, loginu, hasła.
Tak przygotowane prezenty trafiły pod świąteczną choinkę na holu dla klas
najmłodszych by w te sposób dzielić się wiedzą z innymi uczniami. Uczniowie
edukacji wczesnoszkolnej z zaciekawieniem oglądali i czytali hasła na świątecznych
pudełkach.
Gazetka świąteczna nt. bezpieczeństwa w Internecie
Przygotowanie dużej gazetki na holu prezentującej hasła związane z zasadami
bezpieczeństwa w Internecie.
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Szkolenie Rady Pedagogicznej
Przeprowadzenie Rady Szkoleniowej dla nauczycieli i dyrektorów nt. Projektu
"Twoje dane-Twoja sprawa". Zapoznanie z zadaniami GIODO, podstawowymi
zagadnieniami związanymi z prywatnością i ochroną danych osobowych. Prezentacja
scenariusza zajęć do przeprowadzenia podczas wybranych lekcji z uczniami.
Scenki tematyczne dla uczniów
2016-12-05
Przedstawienie przez uczniów klasy 6a scenek nt. wyłudzania danych przez Internet.
inicjatywa dla:
Scenki zostały zaprezentowane dzieciom i uczniom przebywającym na świetlicy
uczniów
szkolnej. Wprowadzeniem do scenek była krótka prelekcja nt. ochrony danych
osobowych.
2016-11-28
Zajęcia z pedagogiem "Kto chce twoje dane"
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie lekcji nt. ochrony danych osobowych pt "Kto chce Twoje dane".
uczniów
Lekcje zostały przeprowadzone w klasie 5a, 5b, 6b, II C
Szkolni liderzy projektu
2016-11-21
Spotkanie z grupą uczniów klas 6-stych. Przedstawienie idei programu Toje daneinicjatywa dla:
Twoja sprawa. Zapoznanie i przekazanie niezbędnych informacji oraz materiałów
uczniów
promocyjnych. Ustalenie zasad współpracy i podejmowanych działań w trakcie roku.
Przedstawienie Ogólnopolskiej gry planszowej "Twoje dane-Twoja sprawa".
Gazetka szkolna
2016-11-14
Organizacja gazetki na szkolnym holu nt. przystąpienia do projektu "Twoje daneinicjatywa dla:
Twoja sprawa". Gazetka zawierała podstawowe informacje nt. celu projektu, etapów
rodziców,
realizacji i informacji o GIODO. Gazetka skierowana była do całej społeczności
nauczycieli, uczniów
szkolnej, w tym rodziców i nauczycieli.
2016-12-05
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów

Zespół Szkół im. Janusza Korczaka w Laskowej
Laskowa, Województwo: małopolskie
Ankieta podsumowująca
2017-05-22
Przeprowadzenie ankiety podsumowującej dla uczniów i nauczycieli, którzy
inicjatywa dla:
zaangażowali się w program "Twoje dane - twoja sprawa". Wykorzystanie wyników
uczniów, nauczycieli
ankiety do uzupełnienia raportu końcowego dla GIODO.
2017-05-19
Prezentacja multimedialna
inicjatywa dla:
Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat etapów gry Twoje dane oraz
uczniów, nauczycieli, prac z nią związanych. Umieszczenie prezentacji na stronie internetowej naszej
rodziców, dyrektorów szkoły.
Ankieta
2017-05-15
Przeprowadzenie ankiety dla uczniów Gimnazjum podsumowującej wiadomości na
inicjatywa dla:
temat ochrony danych osobowych i GIODO przekazywanych w ciągu roku.
uczniów
Przedstawienie wyników ankiety w formie graficznej gazetki na hollu.
DZIEŃ Z GIODO
2017-04-07
Uczniowie klas 6 przygotowali w ramach uczestnictwa w grze Dzień z GIODO.
inicjatywa dla:
Szkolni liderzy przygotowali 10 stanowisk, na których prezentowali wszystko co
rodziców,
związane z GIODO, ochroną danych osobowych, prywatnością i bezpieczeństwem.
nauczycieli, uczniów
Uczniowie z innych klas, nauczyciele oraz rodzice przez cały dzień mogli usiąść
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przy każdym stoliku i zapoznać się z grami, informacjami i różnymi ciekawostkami.
Była między innymi Gra 5 sekund z GIODO z pytaniami z ochrony danych,
Quizoland, Konkursowe ABC, Kości i GIODO, Awatary, Fabryka Zakładek,
Rebusy i Krzyżówki, Stolik GIODO oraz inne.
Konkursowe ABC
W związku z grą , w której uczestniczymy przez cały tydzień na różnych lekcjach
2017-03-13
organizowaliśmy krótkie konkursy. Klasa podzielona na grupy układała wyrazy
inicjatywa dla:
minimalnie 3-literowe z hasła DANE OSOBOWE. Najlepsza grupa w klasie
uczniów
otrzymywała dyplomy wykonane przez uczniów SP oraz zakładki z hasłami o
Ochronie Danych Osobowych wykonane przez jedną z klas.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO
2017-01-26
Dzień Ochrony Danych Osobowych - w związku z obchodami dnia DODO
inicjatywa dla:
zorganizowano różne atrakcje. Rozstrzygnięty został ogłoszony wcześniej konkurs
uczniów, nauczycieli na filmik o zagrożeniach czychających w internecie. Uczniowie wzięli również
udział w konkursie międzyklasowym nt. ochrony danych osobowych.
Przeprowadzono również lekcje związane z tematyką Ochrony Danych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-25
Informacje o GIODO
inicjatywa dla:
Na zebraniu z rodzicami zaprezentowano rodzicom najważniejsze rzeczy z Ochrony
rodziców
Danych Osobowych. Poinformowano rodziców o inicjatywach jakie
przeprowadzono w szkole oraz co się jeszcze wydarzy. Przedstawiono prezentacje.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na filmik
2017-01-23
Ogłoszono konkurs na filmik, który każda klasa ma nakręcić. W filmie mają być
inicjatywa dla:
zawarte informacje na temat Ochrony danych osobowych w internecie.
uczniów
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w ostatnim tygodniu lutego (ze względu na
ferie zimowe). Odbędzie się wtedy również quiz wiedzy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-04
Lekcja z ochrony danych osobowych
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie lekcji w klasie 1B "Kto chce nasze dane osobowe". Informacje o
uczniów
DODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-03
Lekcja z ochrony danych osobowych
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie lekcji w klasie 1A "Kto chce nasze dane osobowe". Rozmowa na
uczniów
temat DODO.
2016-12-09
Gazetka świąteczna
inicjatywa dla:
Przygotowanie dużej gazetki na holu prezentującej hasła związane z zasadami
nauczycieli,
bezpieczeństwa w Internecie.
rodziców, uczniów
Szkolenir Rady pedagogicznej
2016-12-05
Przeprowadzenie szkolenia Rady pedagogicznej z zakresu danych osobowych.
inicjatywa dla:
Przekazanie dostępnych informacji. Rozplanowanie wspólnych inicjatyw jakie będą
nauczycieli
prowadzone w szkole. Przedstawienie scenariuszy lekcji z zakresu ochrony danych
osobowych.
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Scenki
2016-12-05
Obejrzenie przedstawionych przez uczniów klasy 6a scenek nt. wyłudzania danych
inicjatywa dla:
przez Internet. Scenki zostały zaprezentowane dzieciom i uczniom przebywającym
uczniów
na świetlicy szkolnej. Wprowadzeniem do scenek była krótka prelekcja nt. ochrony
danych osobowych.
Przedstawienie zasad uczestnictwa w grze edukacyjnej "Twoje dane twoja
sprawa"
2016-11-21
Spotkanie z uczniami klas gimnazjalnych. Przedstawienie idei programu "Twoje
inicjatywa dla:
dane twoja sprawa" Zapoznanie i przekazanie niezbędnych informacji oraz
uczniów, nauczycieli
materiałów promocyjnych. Przedstawienie Ogólnopolskiej gry planszowej "Twoje
dane-Twoja sprawa".
Gazetka na szkolnym korytarzu
2016-11-14
Organizacja gazetki na szkolnym holu nt. przystąpienia do projektu "Twoje daneinicjatywa dla:
Twoja sprawa". Gazetka zawierała podstawowe informacje nt. celu projektu, etapów
uczniów, nauczycieli,
realizacji i informacji o GIODO. Gazetka skierowana była do całej społeczności
rodziców
szkolnej, w tym rodziców i nauczycieli.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA
WADOWICE, Województwo: małopolskie
2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów

Księga podsumowująca działania w ramach Ogólnopolskiej Gry Internetowej
"Twoje dane - Twoja sprawa"
Księga podsumowująca działania w ramach Ogólnopolskiej Gry Internetowej "Twoje
dane - Twoja sprawa" (praca wykonana własnoręcznie przez uczennice biorące udział w
grze).
Przygotowanie 11 stoisk informujących o GIODO dla uczniów i nauczycieli.
Przygotowanie 11 stoisk informujących o GIODO dla uczniów i nauczycieli. Prezentacja
stoisk przez uczniów kl. 3a w postaci: gazetki, filmu, prezentacji, krzyżówek, pokazów,
rebusów.
Wystawa prac konkursowych.
Wystawa prac konkursowych, w ramach Szkolnego Konkursu na najciekawszy plakat.
Poszczególne plakaty były umieszczone, jako wystawa na korytarzach szkolnych przez
cały rok szkolny.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na najciekawszy plakat dot. ochrony danych osobowych
Konkurs na najciekawszy plakat dot. ochrony danych osobowych przeprowadzony w
szkole (głosowanie na najciekawszą pracę odbyło się wśród wszystkich uczniów szkoły).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
• Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia 2017r.
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia 2017r. - przygotowanie
prezentacji multimedialnej, przedstawienie na lekcji wychowawczej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia 2017r.
Przygotowanie gazetki szkolnej z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.
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2017-01-13
inicjatywa dla:
rodziców
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-01
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-30
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów

Omówienie tematyki ochrony danych osobowych na zebraniu rodziców.
Omówienie tematyki ochrony danych osobowych na zebraniu rodziców.
Lekcje poświęcone tematyce ochrony danych osobowych.
Przeprowadzenie lekcji poświęconych tematyce ochrony danych osobowych ( w ramach
następujących przedmiotów: prawo, technika biurowa, podstawy przedsiębiorczości,
zajęcia z wychowawcą).
Przygotowanie gazetki informacyjnej dot. udziału Zespołu Szkół nr 3 w programie.
Przygotowanie gazetki informacyjnej dot. udziału Zespołu Szkół nr 3 w programie Twoje
dane - Twoja sprawa przez uczniów kl. 3a Technikum nr w zawodzie technik
ekonomista.
Szkolenie Rady Pedagogicznej - Ochrona danych osobowych
Szkolenie dla wszystkich pracowników szkoły w zakresie tematyki ochrony danych
osobowych.
Przeprowadzenie przez uczniów kl. 3a prezentacji w ramach lekcji wychowawczych
z zakresu tematyki ochrony danych osobowych.
Przeprowadzenie przez uczniów kl. 3a prezentacji w ramach lekcji wychowawczych z
zakresu tematyki ochrony danych osobowych, zasad działania GIODO, problemu
kradzieży tożsamości.
Zgłoszenie uczniów Zespołu Szkół nr 3 do udziału w Ogólnopolskiej Grze
Internetowej Twoje dane - Twoja sprawa.
Zgłoszenie uczniów Zespołu Szkół nr 3 do udziału w Ogólnopolskiej Grze Internetowej
Twoje dane - Twoja sprawa.

Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie
Chrzanów, Województwo: małopolskie

2017-01-26
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych,
26.01.2017 w ZSOdD w Chrzanowie odbyły się obchody Dnia Ochrony Danych
Osobowych. Odczytano list otwarty od Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych do wszystkich uczestników pr."Twoje dane - Twoja sprawa". Zwrócono
w nim uwagę na fakt, że w dobie postępu technologicznego wiedza z zakresu ochrony
danych osobowych pozwala na bezpieczne poruszanie się w cyfrowym świecie.
Ponadto koordynator projektu przedstawiła prezentację multimedialną pt: " Jak
chronić swoją prywatność w sieci", w następstwie której wywiązała się debata na
temat zasad bezpiecznego korzystania z usług internetowych
prezentacja multimedialna
W ramach udziału ZSOdD w Chrzanowie w programie GIODO " Twoje dane - Twoja
sprawa" przeprowadzono lekcje z zakresu ochrony danych osobowych (forma
prezentacji) zawierające m.in.: takie treści jak ochrona danych w sieci i
bezpieczeństwo cyfrowe. Zajęcia przeprowadzono z następującymi klasami: Ic 26.01.2017, II f -15.02.2017, IIc i III c -07.03.2017, IIIf-10.04.2017.
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Wykład, prezentacja multimedialna
Podczas IV edycji Festiwalu Nauki "Noc w Liceum" profesor Barbara Janda
2017-01-13
przygotowała multimedialną prezentację zatytułowaną "Ochrona danych osobowych inicjatywa dla:
jak nie dać się okraść". Wykład był przygotowany z myślą o uczniach, rodzicach,
nauczycieli,
nauczycielach, absolwentach i wszystkich sympatykach ZSOdD w Chrzanowie. W
dyrektorów,
ramach " Nocy w Liceum" każdy zainteresowany mógł w nim uczestniczyć.
uczniów, rodziców Słuchacze dowiedzieli się między innymi jak skutecznie chronić swoją prywatność, w
jaki sposób najczęściej udostępniamy swoje dane osobowe i jakie mogą być tego
konsekwencje. Reportaż z imprezy opublikowała ChTvL
prezentacja multimedialna
W ramach IV edycji Festiwalu Nauki "Noc w Liceum" profesor Barbara Janda
2017-01-13
przygotowała multimedialną prezentację zatytułowaną "Ochrona danych osobowych inicjatywa dla:
jak nie dać się okraść". Słuchacze mogli dowiedzieć się między innymi jak skutecznie
nauczycieli,
chronić swoją prywatność, w jaki sposób najczęściej udostępniamy swoje dane
uczniów
osobowe i jakie mogą być tego konsekwencje. Z sali padały liczne pytania; wykład
cieszył się dużym zainteresowaniem.
Film tematyczny " Bezpieczne Święta"
W grudniu uczniowie ZSOdD w Chrzanowie (kl. IIc) wraz z nauczycielami nakręcili
2016-12-15
film promujący ochronę danych osobowych pt.: "Bezpieczne Święta". Film dotyczy
inicjatywa dla:
bezpiecznego gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych.
rodziców,
Akcja rozgrywa się w biurze św. Mikołaja. Film posiada napisy w języku angielskim;
nauczycieli,
dedykowany jest głównie nauczycielom. Został umieszczony na stronie internetowej
dyrektorów,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych w Chrzanowie -z twórczością
uczniów
naszych filmowców można zapoznać się na http://www.lodor.pl/wspolpraca-zgiodo.html
2016-12-07
Gazetka tematyczna
inicjatywa dla:
W związku z naszym udziałem w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”
rodziców,
organizowanym przez GIODO, uczennice klasy II C wykonały gazetkę tematyczną.
nauczycieli,
Praca została umieszczona w centralnym punkcie szkoły, teraz każdy uczeń, rodzic i
uczniów
nauczyciel może zapoznać się z etapami programu i działaniami szkoły.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
10 listopada 2016 roku koordynator programu w Zespole Szkół Ogólnokształcących
dla Dorosłych w Chrzanowie przeprowadził szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu
2016-11-10
ochrony danych osobowych, prowadzenia lekcji tematycznych i etapów realizacji
inicjatywa dla:
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego " Twoje dane -Twoja sprawa". Szkolenie
nauczycieli
miało formę prezentacji, dodatkowo nauczycielom zaprezentowano materiały
przekazane na dwudniowym szkoleniu w Warszawie, w tym płyty CD zawierające
treści dotyczące projektu.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - XI Liceum
Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
Kraków, Województwo: małopolskie
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2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
2017-04-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-23
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-23
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
2017-01-03
inicjatywa dla:
rodziców

2016-11-08
inicjatywa dla:
nauczycieli

Podsumowanie działań edukacyjnych szkoły w programie
Uczniowie i nauczycieli wypełniali ankiety dotyczące udziału w programie
Festiwal informacji o GIODO
Uczniowie klasy pierwszej przygotowali informacje na temat działania instytucji GIODO
i przedstawili w formie festiwalu wiedzy na godzinie wychowawczej.
Dzień Bezpiecznego Internetu
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu w ostatnim dniu przed feriami zostanie
zorganizowany happening na temat ochrony własnego wizerunku i poszanowania
prywatności innych. Hasło przewodnie: „Razem zmieniamy internet na lepsze”
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Tydzień Ochrony Danych Osobowych
W trakcie godzin wychowawczych zostaną przedstawione zagadnienia związane z
ochroną danych osobowych. Przewidziano warsztaty dla uczniów, konkursy, ankiety
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakatujemy, informujemy
Gazetka, wykonana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych w ramach konkursu:
GRY PLANSZOWEJ - EDUKACYJNEJ "Twoje dane - Twoja sprawa". Na gazetce
zostaną opublikowane wyniki ankiety na temat wiedzy uczniów na temat ochrony
własnej prywatności w sieci oraz ich zachowań i przyzwyczajeń.
Warsztaty dla rodziców
W ramach spotkania z rodzicami zostaną przedstawione najważniejsze zagadnienia
związane z ochroną danych osobowych.
Szkolenie dla nauczycieli
W trakcie szkolenia nauczyciele zostaną zapoznani z celami projektu oraz etapami jego
realizacji w szkole. Zostaną również zapoznani z metodami chronienia swojej
prywatności na portalach społecznościowych (facebook, instagram, snapshot).
Przedstawione zostaną zagadnienia związane z programami szpiegującymi oraz
niebezpieczeństwa związane z udostępnianiem swoich dokumentów (np. dowodu
osobistego). Omówione zostaną środki ostrożności przed kradzieżą tożsamości.
Wykorzystane zostaną materiały umieszczone na stronie: https://nieskradzione.pl/

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Czernichowie
Czernichów, Województwo: małopolskie
2017-05-25
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców

Dobre praktyki
Udział w szóstym etapie gry planszowej "Twoje dane - Twoja sprawa" zaowocował
stworzeniem wydruku w postaci poradnika wpiętego do skoroszytu zawierającego
najważniejsze informacje na temat ochrony danych osobowych oraz pliku pdf będącego
kroniką działań zrealizowanych w ramach projektu gry planszowej.
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2017-05-18
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców
2017-04-05
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-13
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-09
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-07
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów
2017-01-28
inicjatywa dla:
dyrektorów,

Zaprezentuj siebie
Informacje na temat dotyczące ochrony danych osobowych zostały umieszczone na
parapetach na obu korytarzach w szkole i na 2 stolikach koło sali nr 7: - parapet nr 1 wyjaśnienie skrótu GIODO, - parapet nr 2 - informacja na temat ochrony danych
osobowych, - parapet nr 3 - informacje na temat Generalnego Inspektora Danych
Osobowych wraz ze zdjęciem, - parapet nr 4 - porady dla użytkowników portali, - parapet
nr 5, 2 stoliki oraz parapety nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 - pytania i odpowiedzi na temat ochrony
danych osobowych.
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 2a
5 kwietnia 2017r. 19 uczniów z klasy 2a wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 2b
21 marca 2017r. 15 uczniów z klasy 2b wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Konkursowe ABC
W poniedziałek, 13 marca 2017r., na lekcji wychowawczej uczniowie klasy 1a wraz z
wychowawczynią przeprowadzili konkurs polegający na układaniu polskich, minimum
trzyliterowych wyrazów z liter tworzących słowo "cyberprzemoc". Poszczególne grupy
bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniem. Zwycięski zespół ułożył aż 45 nowych
wyrazów. Wspólnie cała klasa wymyśliła 53 różne wyrazy. Do oceny swojej pracy
uczniowie zaprosili Panią Kierownik Szkolenia Praktycznego.
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 3b
24 lutego 2017r. 15 uczniów z klasy 3b wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Plakatuję - informuję" - III etap gry edukacyjnej
W lutym 2017r. uczniowie biorący udział w projekcie mieli za zadanie przygotować
interesujące informacje na temat Międzynarodowego Dnia Ochrony Danych Osobowych
i przedstawić je na forum klasy. Ciekawostki przygotowane przez uczniów, po
prezentacji na forum klasy, zostały wywieszone na tablicy przy sali nr 7. Ponadto
uczniowie mieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy dopuszczalne jest umieszczanie przed
gabinetami lekarskimi list z nazwiskami pacjentów zapisanych na dany dzień na wizytę
lekarską?". Odpowiedzieli prawidłowo: "Nie". Galeria:
Dzień Bezpiecznego Internetu
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu na stronie Szkoły: - zamieszczono link do strony:
http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu, - zachęcono do zapoznania
się z informacjami, które posiada o nas telefon https://panoptykon.org/files/co_wie_moj_telefon_duza.png, - przypomniano film
"Uważaj, co udostępniasz. Social media stalker – Z Dobrym Słowem" https://www.youtube.com/watch?v=CLRBYhd7e4Q, - zamieszczono galerię z pracami
uczniów na temat bezpieczeństwa w Internecie - http://czernichow.edu.pl/Galeria_20162017/Dzien_Bezpiecznego_Internetu/album/.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Na stronie internetowej Szkoły, w podzakładce poświęconej programowi GIODO „Twoje
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rodziców,
nauczycieli,
uczniów
2017-01-22
inicjatywa dla:
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-19
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

dane – twoja sprawa”, zamieszczono wzmiankę o Dniu Ochrony Danych Osobowych, a
także link do strony GIODO: http://www.giodo.gov.pl/259/id_art/9749/j/pl
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
List od GIODO
Na stronie internetowej szkoły zamieszczono list od Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. http://czernichow.edu.pl/Twoje_daneTwoja_sprawa/List_od_GIODO.pdf
Szkolenie dla uczniów klasy 1c
13 stycznia 2017r. uczniowie klasy 1c w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Czernichowie na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa poznali Program
„Twoje dane – Twoja sprawa” oraz podstawowe informacje dotyczące ochrony danych
osobowych. Podobnie jak dzień wcześniej, także i u uczniów klasy 1c szczególne
zainteresowanie wzbudziły przedstawione zasady tworzenia haseł oraz zaprezentowany
tester haseł.
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 1c
13 stycznia 2017r. 26 uczniów z klasy 1c wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Szkolenie dla uczniów trzech klas pierwszych
12 stycznia 2017r. uczniowie trzech klas pierwszych w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa
poznali Program „Twoje dane – Twoja sprawa” oraz podstawowe informacje dotyczące
ochrony danych osobowych. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziły
przedstawione zasady tworzenia haseł oraz zaprezentowany tester haseł.
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa"
12 stycznia 2017r. 26 uczniów klasy 1a wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 1b
12 stycznia 2017r. 16 uczniów klasy 1b wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Program GIODO "Twoje dane - Twoja sprawa" w 1d
12 stycznia 2017r. 14 uczniów z klasy 1c wzięło udział w lekcji pt. Program GIODO
"Twoje dane - Twoja sprawa".
II runda gry planszowej - "Białe święta z GIODO"
Do 5 stycznia 2017r. uczniowie biorący udział w projekcie gry planszowej mieli
wykonać jak najdłuższy łańcuch świąteczny i udekorować nim korytarz. Na każdym
elemencie łańcucha miał się naleźć napis: "GIODO". Wykonany przez uczniów łańcuch
mierzy 25,5 m i jest dekoracją na tablicach przy sali nr 7.
http://czernichow.edu.pl/Twoje_daneTwoja_sprawa/Galeria/Biale_swieta_z_GIODO/album/
Szkolenie Rady Pedagogicznej
19 grudnia 2016r. podczas zebrania Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Czernichowie odbyło się szkolenie na temat
skutecznej ochrony danych osobowych oraz przedstawiono podstawowe informacje
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2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-23
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-17
inicjatywa dla:
uczniów

2016-10-28
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów
2016-10-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców,
dyrektorów
2016-10-28
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli

dotyczące Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego GIODO „Twoje dane – twoja
sprawa”.
"Mistrz wiedzy" - zadanie w ramach gry planszowej
W ramach pierwszego etapu Ogólnopolskiego Projektu Gry Planszowej Edukacyjnej
„Twoje dane – Twoja sprawa” do 5 grudnia 2016r. uczniowie mieli przyprowadzić
wywiad z 10 wybranymi uczniami z różnych klas i uzyskać od nich odpowiedź na
pytanie: "Czy pesel ucznia to dane zwykłe, czy wrażliwe?". Oczywiście teraz już
wszyscy wiedzą, że PESEL, to dane zwykłe.
I runda gry planszowej - "Mistrz wiedzy" - pytania
W ramach pierwszego etapu Ogólnopolskiego Projektu Gry Planszowej Edukacyjnej
„Twoje dane – Twoja sprawa” uczniowie musieli odpowiedzieć na następujące pytania:
1) Czy sklepy internetowe sprzedające alkohol mają prawo weryfikować pełnoletniość
osoby kupującej? Jeżeli tak to, czy mogą w tym celu zażądać podania np. numeru
PESEL? 2) Czy można gromadzić i wykorzystywać dane osobowe w postaci odcisku linii
papilarnych palca dla celów marketingowych i promocyjnych? 3) Czy bank może
kserować dowód osobisty klienta w celu zbadania jego zdolności kredytowej?
Gra Planszowa Edukacyjna „Twoje dane – Twoja sprawa”
W listopadzie 2016 roku Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Czernichowie przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Projektu Gry Planszowej
Edukacyjnej „Twoje dane – Twoja sprawa” w ramach VII edycji Programu
Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Informacje o zadaniach realizowanych w
ramach projektu publikowane są na stronie Szkoły:
http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=1491
Informacja o Programie na stronie Szkoły
28 października 2016r. na stronie Szkoły pojawiły się pierwsze informacje o programie
"Twoje dane - Twoja sprawa" - http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=1467

Zakładka Progrmu na stronie Szkoły
28 października 2016r. na stronie Szkoły została stworzona osobna zakładka, w której
będą publikowane relacje dotyczące wszystkich inicjatyw podejmowanych w ramach
Programu: http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=1468
Plakaty GIODO na tablicach ogłoszeń
28 października 2016r. na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym do Szkoły oraz na
tablicy przy sali nr 7 zawieszono plakaty GIODO. http://czernichow.edu.pl/Twoje_daneTwoja_sprawa/Galeria/CAM06369.jpg http://czernichow.edu.pl/Twoje_daneTwoja_sprawa/Galeria/CAM06366.jpg

Zespół Szkół w Lubczy
Lubcza, Województwo: małopolskie
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2017-03-28
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Twoje dane, Twoja sprawa" - lekcja z wychowawcą.
Lekcja w klasie 1 gimnazjum - "Jak chronić swoje dane, prywatność i spokój".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-03-28
"Twoje dane, Twoja sprawa" - lekcja z wychowawcą.
inicjatywa dla:
Lekcja przeprowadzona w klasie pierwszej gimnazjum. Tematyka dotycząca
uczniów
funkcjonowania GIODO, praw każdego człowieka do ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Twoje dane Twoja sprawa" - lekcja wychowawcza.
2017-03-13
Lekcja wychowawcza przeprowadzona w klasie trzeciej gimnazjum. Celem zajęć
inicjatywa dla:
było skierowanie uwagi uczniów dlaczego ochrona danych osobowych jest obecnie
uczniów
tak ważna. Uczniowie dowiedzieli się, kto jest zainteresowany otrzymaniem ich
danych oraz jakich zasad należy przestrzegać aby chronić swoją prywatność.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-27
"Twoje dane, Twoja spraw" - lekcja wychowawcza.
inicjatywa dla:
Lekcja wychowawcza przeprowadzona w klasie drugiej gimnazjum. Celem lekcji
uczniów
było kształtowanie wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną
danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-21
"Twoje dane, Twoja sprawa" - lekcja z wychowawcą.
inicjatywa dla:
Lekcja z wychowawcą przeprowadzona w klasie 1 gimnazjum. Tematyka
uczniów
przybliżająca uczniom zasady funkcjonowania GIODO oraz sposobów ochrony
własnych danych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-26
Dzień Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
26.01. 2017 r. w Zespole Szkół w Lubczy odbył się apel z okazji Dnia Ochrony
rodziców,
Danych Osobowych. Uczniowie przedstawili informacje dotyczące funkcjonowania
nauczycieli, uczniów, GIODO, zasady bezpiecznego korzystania z internetu oraz krótki film edukacyjny.
dyrektorów
Każdy z uczestników spotkania otrzymał broszurę z informacjami o tym w jaki
sposób skutecznie chronić swoje dane osobowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-24
"Twoje dane, Twoja sprawa" - lekcja z wychowawcą.
inicjatywa dla:
Lekcja w klasie 3 gimnazjum. Tematyka dotycząca ochrony danych osobowych oraz
uczniów
funkcjonowania GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-24
Spotkanie z rodzicami.
inicjatywa dla:
Spotkanie z rodzicami na którym przedstawiono cele realizowanego projektu.
rodziców
Rozdanie każdemu z rodziców broszury informacyjnej zawierającej niezbędne
informacje dotyczące ochrony danych osobowych.
2017-01-23
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Dzień Bezpiecznego Internetu.
nauczycieli, uczniów, Z okazji obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu samorząd uczniowski wykonał
dyrektorów, rodziców gazetkę tematyczną pod hasłem "Lepszy internet zależy od Ciebie".
2017-01-03
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka tematyczna
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nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców, uczniów

Przygotowanie gazetki ściennej. Temat: "Aplikacje mobilne - szare komórki Twojej
komórki".

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej
2016-12-22
Przedstawienie przez koordynatora projektu głównych założeń programu "Twoje
inicjatywa dla:
dane, Twoja sprawa". Prezentacja multimedialna przybliżająca zagadnienia ochrony
nauczycieli
danych osobowych. Zapoznanie kadry pedagogicznej z harmonogramem działań,
przydzielenie zadań. Udostępnienie nauczycielom materiałów dydaktycznych
pomocnych podczas prowadzenia zajęć.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-15
Gazetka tematyczna
inicjatywa dla:
Gazetka tematyczna pt. "Szare komórki Twojej komórki" dotycząca bezpieczeństwa
dyrektorów, uczniów,
dzieci w sieci. Przedstawienie informacji dotyczących aplikacji mobilnych funkcji,
rodziców, nauczycieli
możliwości, zagrożeń wynikających z ich użytkowania.

PSP Nakło
Tarnów Opolski, Województwo: opolskie
2017-04-26
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-29
inicjatywa dla:
rodziców
2017-03-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
rodziców
2017-01-25
inicjatywa dla:
uczniów

co to są dane osobowe?
Uczniowie klasy czwartej poznawali pojęcia związane z danymi osobowymi
szkolenie
informacje jakie działania podejmuje szkoła w zakresie ochrony danych osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zasady bezpiecznych zachowań
Uczniowie ustalali zasady bezpiecznych zachowań w Internecie, które wiszą na gazetce
szkolnej
moje dane - moja sprawa
Na lekcji wychowawczej wychowawca klasy 5 rozmawiał z uczniami o pojęciu danych
osobowych , danych wrażliwych oraz ja należy się zachować, aby chronić swoją
tożsamość.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczny Internet
Gazetka szkolna, informacje dotyczących ochrony danych osobowych
moje dane - moja sprawa
Na lekcji wychowawczej rozmawiałam z uczniami klasy 6 o pojęciu danych osobowych ,
danych wrażliwych oraz ja należy się zachować, aby chronić swoją tożsamość.

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej
Leśnica, Województwo: opolskie
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2017-03-17
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-02
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-10
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
„To ja decyduję o tym, kto mnie zna"
Klasa IV Lekcja wychowawcza Temat: „To ja decyduję o tym, kto mnie zna”. Na
początku lekcji uczniowie zastanawiali się i notowali na kartkach, kto może ich znać.
Następnie prowadzona była dyskusja na powyższy temat. Na zakończenie lekcji
chętni uczniowie odegrali scenki tematyczne.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Każdy swoje dane ma, mam i ja
Każdy swoje dane ma, mam i ja -zajęcia świetlicowe dla uczniów kl. I-III. Uczniowie
wspólnie z nauczycielem ustalili, jakie informacje zaliczamy do danych osobowych,
następnie pracowali w grupach, rozwiązując krzyżówki na temat danych osobowych
oraz układali z rozsypanek zdania o bezpieczeństwie w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Moje dane-moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe".
"Moje dane-moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe".Klasa: II przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna. Dzieci z zaciekawieniem i entuzjazmem brały udział w
zajęciach. Po oglądnięciu prezentacji "Kto chce naszych danych" zadawały mnóstwo
pytań, w wyniku czego wywiązała się aktywna dyskusja, podczas której każdy chciał
podać jakiś przykład wykorzystania danych osobowych ze swojego życia. Po
zakończeniu dyskusji i wymiany poglądów na temat realizowanego tematu, dzieci w podziale na grupy- rozwiązywały różne zadania i opracowywały karty pracy.
Lekcja okazała się wspaniałym podsumowaniem wiedzy, któr
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza
Klasa 5 Lekcja wychowawcza Temat: "Twoje dane - twoja sprawa". Wszyscy
uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Chętnie angażowali się w rozmowę oraz
do pracy w grupach, czego efektem były kolorowe plakaty. Plakaty wyeksponowano
na gazetkach. Informacje zdobyte na zajęciach uczniowie na pewno mądrze
wykorzystają w życiu codziennym.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Moje dane - moja sprawa.
Klasa VI zaj. z wychowawcą Cel ogólny zajęć: uświadomienie uczniom, dlaczego
ochrona danych osobowych jest tak ważna, kto jest zainteresowany pozyskaniem
naszych danych i jakich zasad musi przestrzegać Uczniowie: - dowiadują się,
dlaczego instytucje, organizacje, firmy gromadzą, przechowują i wykorzystują nasze
dane osobowe; - poznają jakie obowiązki mają Ci, którzy wykorzystują dane; - uczą
się, że należy swoje dane udostępniać świadomie, sprawdzać informacje związane z
polityką bezpieczeństwa - instruktaż, materiały, praca w grupach, zastosowanie
narzędzi technologii informac
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nie ujawniajmy swoich danych – zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w
Internecie.
Uczniowie kl. V na zaj. wych. pracowali w grupach rozwiązując krzyżówki na temat
danych osobowych, następnie wykonywali plakaty i wspólnie omawiali zagrożenia,
jakie niesie Internet oraz zasady, które pomagają czuć się bezpiecznie w sieci.
Uczniowie kl. I- III na zaj. świetlicowych wspólnie z nauczycielem ustalili, jakie
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informacje zaliczamy do danych osobowych, następnie pracowali w grupach,
rozwiązując krzyżówki na temat danych osobowych oraz układali z rozsypanek
zdania o bezpieczeństwie w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Nie ujawniajmy swoich danych – zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w
2017-02-10
Internecie.
inicjatywa dla:
Uczniowie kl. V na zajęciach wychowawczych pracowali w grupach rozwiązując
rodziców, uczniów krzyżówki na temat danych osobowych, następnie wykonywali plakaty i wspólnie
omawiali zagrożenia, jakie niesie Internet oraz zasady, które pomagają czuć się
bezpiecznie w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe. Temat zajęć zrealizowano
na lekcji edukacji wczesnoszkolnej w kl. II Szkoły Podstawowej w Leśnicy.
2017-02-08
Wprowadzeniem do tematu lekcji było rozwiązanie krzyżówki, hasło: Dane
inicjatywa dla:
osobowe. Następnie wytłumaczono dzieciom czym są dane osobowe i podano krótką
uczniów
definicję. Dzieci pokolorowały w krzyżówce hasła. Pogadanka nt.: Dlaczego należy
chronić swoje dane osobowe, po co ktoś kradnie czyjąś tożsamość, czy dane raz
wprowadzone do Internetu znikają? Uczniowie dowiadują się również co to są dane
wrażliwe, układają zdania z rozsypanki wyrazowej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia terapii logopedycznej Temat: Dane osobowe
1. Rozwiązanie dyktanda graficznego Wyjaśnienie uczniom znaczenia tych wyrazów.
2. Układanie wyrazów według alfabetu: adres, imię, kod pocztowy, nazwisko, pesel
2017-01-12
3. Wykreślanie powtarzających się sylab Maomachromana madamanychma
inicjatywa dla:
maomasomabomawychma Tatwotaje tadataneta otasotabotawe 4. Swobodne
uczniów
wypowiedzi dzieci na temat odszyfrowanych zdań, uczulenie na temat skutków
ujawniania swoich danych osobowych 5. Składanie pociętych obrazków i
dopasowywanie do nich podpisów IMIĘ PESEL KOD POCZTOWY NAZWISKO
ADRES Zajęcia podstawie scenariusza
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje dane -Twoja sprawa
Kampania informacyjno- szkoleniowa zwracająca uwagę na rolę każdego
2017-01-09
użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.
inicjatywa dla:
Podkreślono potencjał Internetu dla edukacji, w kontaktach z rówieśnikami, jako
uczniów, rodziców,
formę twórczej rozrywki. Przeprowadzono kursy w formie e-learningu dla uczniów
dyrektorów,
kl. IV-VI. Na godz. wychowawczych lekcje według scenariuszy GIODO. W szkole
nauczycieli
plakaty i informacje promujące bezpieczeństwo w sieci. Klasy starsze przygotowały
animacje promujące bezpieczne zachowania w Internecie, poszanowania praw
człowieka,prawa do prywatności i ochrony danych osobowyc

Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
Krapkowice, Województwo: opolskie
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2017-03-28
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów
2017-01-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-03
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-19
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-14
inicjatywa dla:
uczniów

Ochrona danych osobowych
wykład - dyskusja
Zajęcia poświęcone zagadnieniom danych osobowych z połączenim cyberprzemocy
zajęcia lekcyjne w ramach zajęć z wychowawcą
ochrona swoich danych osobowych jako ochrona przed cyberprzemocą
ochrona danych osobowych w połączeniu z cyberprzemocą
Zajęcia poświęcone zagadnieniom danych osobowych z połączenim cyberprzemocy
Przepisy prawa
Ochrona danych osobowych a przemoc w cyberświecie
Ochrona swoich danych osobowych w poruszaniu się po cyberświecie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
prezentacja
wykonanie gazetki szkolnej w postaci prezentacji przepisów oraz zasad zachowań
związanych z ochrona danych osobowych w świecie realnym i cyberświecie.
ochrona danych przy podpisywaniu umów cywilnych
ochrona danych osobowych przy zawieraniu umów cywilno-prawnych, np. kredyty,
ubezpieczenia, itp.
Ocena siebie z uwzględnieniem portali społecznościowych
Wykorzystanie danych osobowych na portalach społecznościowych do oceny osoby oraz
podanie sposobów ochrony swoich danych przed osobami trzecimi
ochrona swoich danych osobowych jako sposób ochrony przed cyberprzemocą
wykład
ochrona swoich danych osobowych jako sposób ochrony przed cyberprzemocą
wykład
Ochrona danych osobowych
wykład - dyskusja

Ochrona danych osobowych, a uczniowie
Podczas szkolenia Rady Pedagogicznej nauczycielom została przekazana informacja
dotycząca statystycznych danych korzystania młodzieży z internetu, z jakimi danymi maja
2016-12-13
do czynienia i komu je przekazują najczęściej. Jakie zagrożenia płyną z internetu,
inicjatywa dla: rozróżnianie tych zagrożeń, jakie kary w myśl prawa mogą być wymierzane osobom,
nauczycieli
które w sposób świadomy nadużywają zaufania korzystających z internetu oraz stosują
wobec nich różnych form przemocy. Na koniec został zaprezentowany "Podręcznik
europejskiego prawa o ochronie danych" z dedykacją do wykorzystania na zajęciach z
wychowawcą oraz innych.
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2016-11-24
inicjatywa dla:
uczniów

ochrona danych przy podpisywaniu umów cywilnych
ochrona danych osobowych przy zawieraniu umów cywilno-prawnych, np. kredyty,
ubezpieczenia, itp.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie
Brzeg, Województwo: opolskie
2017-05-22
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów

Akcja ,, UOKIK" - ,,Przed wakacjami - co warto wiedziec"
Zamieszczenie na stronach szkoly oraz na gazetce szkolnej na holu , informacji z
poradnika - ,,Jak chronic dane osobowe w czasie wakacji?". Poinformowanie o akcji
UOKIK ,, Przed wakacjami co warto wiedziec?"
Ogloszenie konkursu GIODO
2017-05-04
Przekazanie uczniom informacji o konkursie na opowiadanie ,,Jak ja / moja rodzina
inicjatywa dla:
chronimy dane osobowe."Wylonienie najlepszej, nakciekawszej pracy w szkole.
uczniów
Przeslanie na konkurs.
2017-03-30
Konferencja w Gliwicach
inicjatywa dla:
Udzial w konferencji ,, Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w
nauczycieli
Placowkach Oswiatowych"
Lekcje z Giodo
2017-03-09
Udzial uczniow kl 3 technikum informatycznego i 3 bd technikum mechanicznego w
inicjatywa dla:
lekcji on line ,, Monitoring wizyjny w szkole ". Lekcja zakonczona dyskusja i
uczniów
wnoskami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Inauguracja rozdania nagród w konkursie Moje dane - bezpieczne dane
W dniu 8.03.2017roku w ZSZ nr1 przy ulicy Słowiańskiej odbyło się wręczenie
2017-03-08
nagród laureatom konkursu plastycznego ,, Moje dane – bezpieczne dane’’. Konkurs
inicjatywa dla:
organizowany był pod patronatem Opolskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty
uczniów, rodziców,
Powiatu Brzeskiego. Celem wydarzenia było zwrócenie uwagi na kształtowanie
nauczycieli,
świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród mieszkańców powiatu brzeskiego,
dyrektorów
związanych z tematyka ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do
prywatności.Wyznaczono 5 kategorii przedszkola, szkoły podst, gimnazja, szkoły
średnie, dorośli. Wszyscy otrzymali nagrody.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny dla mieszkancow powiatu brzeskiego
OGLOSZENIE Konkursu plastycznego dla mieszkancow powiatu brzeskiego pod
2017-01-27
patronatem Opolskiego Kuratora Oswiaty oraz Starostwa Powiatowego w Brzegu z
inicjatywa dla:
okazji DODO. Zamieszczenie informacji na stronie szkoly i lokalnej prasie
uczniów, rodziców
,,Panorama brzeska "8.02.17.Galeria plakatow w szkole . Gazetki informacyjne
dotczace GIODO na holu szkoly .Odczytanie w klasach listu otrzymanego z GIODO.
Przekazanie inf.o obchodach 20 lecia Prawa do ochrony danych osobowych w Polsce.
10 XII Swiatowy Dzien Praw Człowieka
2016-12-09
Światowy Dzień Praw Człowieka uczciliśmy w naszej szkole wykładem
inicjatywa dla:
przeprowadzonym przez panią Magdalenę Bielecką mł.asp. KKP w Brzegu,
uczniów
dotyczącym cyberprzemocy i towarzyszącym temu zjawisku innym zagrożeniom
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2016-12-06
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-25
inicjatywa dla:
uczniów

pojawiających się w sieci. Szczególna uwaga została zwrócona na ochronę danych
osobowych oraz prawo do prywatności jako ,, prawo do bycia pozostawionym w
spokoju''. Na spotkaniu został również poruszony temat odpowiedzialności karnej za
dopuszczenie się przemocy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy I a/b , II i,
oraz IV Ii.
Mikołajki z GIODO
MIKOŁAJKI Z GIODO „Mikołajki” w naszej szkole to radość, zabawa, powrót do
czasów dzieciństwa. W tym roku Mikołaj (Paulina Dąbrowska z klasy IIc/e) i
Śnieżynki (Mateusz Łucki i Patryk Tracz z klasy IIa/b) obdarowywali wszystkich
słodyczami i rózgami w zależności od całorocznych zasług. Mikołaja, trzeba było
jednak poszukać, uczniowie rozwiązywali zagadki, wykonywali świąteczne prace
uczestnicząc w szkolnej grze terenowej . Podczas gry terenowej uczniowie
odpowiadali również na pytania związane Z tematem GIODO. „W poszukiwaniu św.
Mikołaja”. Zwyciężył zespół klasy IVH.
Zamkowy Turniej Poetycki z GIODO TURNIEJ MŁODYCH POETÓW POD
25 listopada Zamek Piastów Śląskich w Brzegu przeżył XXVII Najazd Młodych
Poetów. Podczas Turnieju Poetyckiego wystąpiła ze swoją poezją uczennica ZSZ nr 1
w Brzegu Izabela Śpiewla ( otrzymała wyróżnienie na Turnieju) , która
zainspirowana inicjatywą GIODO ( o której poinformowano na Turnieju) napisała
wiersz związany z tą tematyką pt ,, Wiadomość''. Organizatorami imprezy byli: Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, reprezentowany przez Janusza Ireneusza
Wójcika oraz Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu.

2016-11-21
Gazetki szkolne inf. O programie
inicjatywa dla:
Zamieszczenie inf. O przystąpieniu szkoły do programu , jego celach i zadaniach na
rodziców, uczniów,
gazetach szkolnych na holu szkoly i w bibliotece.
nauczycieli
Ochody dnia praw dziecka w Brzegu
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka klasa 2i wzięła dziś udział w
spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkanie, w którym uczestniczyli
2016-11-17
uczniowie brzeskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych odbyło się w sali
inicjatywa dla:
gimnastycznej Gimnazjum Nr 1. Pani sędzia wygłosiła ciekawą prelekcję o prawach
nauczycieli, uczniów
ale też o obowiązkach dziecka. Podając przykłady wyjaśniała znaczenie niektórych
przepisów, przybliżała problemy jakie mogą wyniknąć z nieprzestrzegania prawa
oraz uświadamiała jakie zagrożenia mogą płynąć z Internetu.
2016-11-16
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
inicjatywa dla:
Sesja naukowa z Rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem, sędzią Anną
uczniów, nauczycieli Marią-Wesołowską w Zamku Piastów Śląskich.
Ogólnopolski Dzień Praw Dzieck
Z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, Sędzi Anny Marii
2016-11-16
Wesołowskiej oraz przedstawicieli władz samorządowych, policji i młodzieży z
inicjatywa dla:
brzeskich szkół odbyła się sesja naukowa poświęcona prawom dzieci i nastolatków.
nauczycieli, uczniów
Wydarzenie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka miało miejsce w Muzeum
Piastów Śląskich.
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Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
Z CAŁEGO SERCA MŁODZIEŻY Z ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
BRZEGU DZIĘKUJĘ ZA ZAANGAŻOWANIE W PRZYGOTOWANIU I
2016-11-16
REALIZACJI SESJI POPULARNONAUKOWEJ PT.: "WSZYSCY JESTEŚMY
inicjatywa dla:
DZIEĆMI...", KTÓRA ODBYŁA SIĘ 16 LISTOPADA 2016 ROKI W MUZEUM
nauczycieli, uczniów PIASTÓW ŚLASKICH. NASI GOŚCIE PAN MAREK MICHALAK - RZECZNIK
PRAW DZIECKA ORAZ PANI SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA
NATCHNĘLI NAS NADZIEJĄ, ŻE WASZA PRZYSZŁOŚĆ BĘDZIE RADOSNA,
DOJRZAŁA I PEŁNA WZAJEMNEGO SZACUNKU.
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
14 listopada, w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka,w ZSZ nr 1
2016-11-14
w Brzegu gościli- pan Grzegorz Jach, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka,
inicjatywa dla:
oraz pani Magdalena Bielecka mł.asp. KPP w Brzegu. Pan Łukasz Denys, dyrektor
nauczycieli, uczniów szkoły powitał gości i krótko przybliżył temat dzisiejszego spotkania. Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka, to znakomita okazja do podejmowania nie tylko dyskusji, ale
również inicjatyw związanych z potrzebami i problemami dzieci.
2016-11-09
inicjatywa dla:
Artykuł o programie w lokalnejj prasie
dyrektorów,
Umieszczenie artykułu w lokalnej prasie Gazeta Brzeska nr 21 w dniu 9listopada
nauczycieli,
dotyczącego udziału ZSZnr1 w programie TDTS .zamieszczenie inf. O programie
rodziców, uczniów

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Stalowa Wola, Województwo: podkarpackie
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Dsobowych
Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu. Wyłonienie laureatów
konkursów. Wręczenie nagród. Umieszczenie nagrodzonych prac na gazetce szkolnej.

2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

Warsztaty dla uczniów kl. 5a
Warsztaty dla uczniów kl. 5a na podstawie materiałów z konferencji w Warszawie.

2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-09
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na najciekawszego awatara dla klas 5.
Konkurs na najciekawszego awatara dla klas 5. Podsumowanie konkursu nastąpi
podczas obchodów Dnia Ochrony danych Osobowych.
Warsztaty dla uczniów kl. 6b
Warsztaty dla uczniów kl. 5b z wykorzystaniem materiałów z konferencji w Warszawie
- cd.
Warsztaty dla uczniów kl. 5b
Warsztaty dla uczniów kl. 5b na podstawie materiałów z konferencji w Warszawie.
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2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-07
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-02
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-02
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-15
inicjatywa dla:
nauczycieli

Warsztaty dla uczniów kl. 5b
Warsztaty dla uczniów kl. 5b z wykorzystaniem materiałów z konferencji w Warszawie.
Warsztaty dla uczniów klasy 6b
Warsztaty dla uczniów klasy 6b - zajęcia na bazie prezentacji i scenariuszy lekcji
prezentowanych jako dobre praktyki.
Warsztaty dla uczniów klasy 6a
Warsztaty dla uczniów klasy 6a (dalszy ciąg) - zajęcia na bazie prezentacji i scenariuszy
lekcji prezentowanych jako dobre praktyki.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na krzyżówkę
Konkurs na krzyżówkę na temat danych osobowych dla klas 6. Podsumowanie konkursu
nastąpi podczas obchodów Dnia Ochrony danych Osobowych.
Warsztaty dla uczniów
Warsztaty dla uczniów klasy 6a - zajęcia na bazie prezentacji i scenariuszy lekcji
prezentowanych jako dobre praktyki.
Szkolenie dla nauczycieli
Szkolenie dla wychowawców klas 4-6 i nauczycieli informatyki na temat projektu.
Przekazanie informacji zdobytych podczas szkolenia w Warszawie.

Szkoła Podstawowa im. PCK w Dylągówce
Dylągówka, Województwo: podkarpackie
Wiem, gdzie
Celem inicjatywy było zapoznanie uczniów ze stroną GIODO, nawigacją oraz zawartymi
2017-05-22
na niej informacjami. Uczniowie wyszukiwali odpowiedzi na zadawane przez nauczyciela
inicjatywa dla:
pytania, związane z ochrona danych osobowych. Szukali też informacji o szkole, w
uczniów
związku z uczestnictwem w GRZE PLANSZOWEJ. Wypełnili ankietę ewaluacyjną i
otrzymali ufundowane przez wojewodę nagrody.
Tworzenie Księgi Dobrych Praktyk - Album GIODO
Realizując zadanie z VI etapu GRY "Od startu do mety" wykonaliśmy ogromny album.
2017-05-18
Praca nad Albumem GIODO trwała prawie tydzień! Zawarliśmy w nim wspomnienia z
inicjatywa dla: całorocznej naszej pracy z realizacji zadań inicjatywy edukacyjnej "Twoje dane - Twoja
uczniów
sprawa". Znajdują się w nim cenne wskazówki na temat ochrony danych osobowych,
zdjęcia, wypracowane materiały informacyjne. Album ten jest ogólnie dostępny w
bibliotece szkolnej.
Wywiad z Wojewodą Podkarpackim
Uczniowie klasy IV zaprosili do szkoły Wojewodę Podkarpacką Panią Ewę Leniart i
2017-05-13
przeprowadzili z nią wywiad na temat: "Czy Wojewoda – Pani Ewa Leniart chroni swoje
inicjatywa dla:
dane osobowe? Jak w UW chroni się nasze dane? Co sądzi o realizowanym w naszej szkole
uczniów
programie edukacyjnym GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa” ?, Jak rozumie hasło
"Ostrożnie dobieraj znajomych, oni też Ciebie ostrożnie wybierają" .
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2017-04-12
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-14
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-03
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-03
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-09
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-02
inicjatywa dla:
uczniów

Targi GIODO
Realizując zadanie z V etapu GRY PLANSZOWEJ GIODO przygotowaliśmy Targi
GIODO. Były 6 stolików informacyjnych i 3 tablice, w tym jedną z informacjami o
GIODO. Najbardziej oblegane stoiska to Quiz o GIODO z uwagi na nagrody za poprawne
odpowiedzi, oraz stoisko gdzie można było wypełnić ankietę i sprawdzić czy jest się
uzależnionym od internetu. Przygotowaliśmy też dwa stoiska o charakterze świątecznym na
których znajdowały się okolicznościowe kartki w formie pisanek, zajączków i kurczaczków
z "GIODO życzeniami". np: "Poszalej w święta ale o GIODO pamiętaj!" Rozdawano je
rodzicom i gościom.
"Konkursowe ABC"
Grupa specjalna do zadań GIODO, czyli klasa IV, przeprowadziła konkurs w
zaprzyjaźnionej klasie VI. Byo to zadanie z IV etapu GRY. Odbyło się to na j. polskim.
Przygotowaliśmy losy by podzielić klasę na 4 grupy. Były to powielone 4 razy litery z
wyrazu GIODO. Przygotowaliśmy karty konkursowe i 4 zestawy klocków z literkami do
hasła "Dane osobowe". Literki pochodziły ze Scrabli i innych gier literkowych.
Wyjaśniliśmy zasady konkursu i po tych czynnościach organizacyjnych uczniowie klasy VI
przystąpili do pracy. Na końcu praca jury i wyłonienie zwycięzców.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Kto chce Twoje dane?"
W każdej z klas IV, V i VI przeprowadzono lekcję na temat "Kto chce Twoje dane".
Odbyło się to na zajęciach komputerowych według zwycięskiego scenariusza z VI edycji
TDTS.
Sprawdzam swoją wiedzę i oceniam zajęcia
Przeprowadzenie w klasie IV quizu za pomocą aplikacji Kahoot oraz ankiety na temat
odbytych zajęć. Zamieszczenie wyników ankiety na szkolnej tablicy GIODO zgodnie z
zadaniem z III etapu Gry TDTS.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Przygotowanie ulotek z hasłami
Wykonywanie przez uczniów ulotek, które rozdawane będą podczas uroczystych obchodów
DODO. Na ulotkach uczniowie zapisywali różne hasła rymowanki na temat ochrony
danych, np: "Uważajcie drogie dzieci na to co zamieszczacie w sieci"; "Kakałko, masełko
zrób sobie mocne hasełko."
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych – uroczysty apel z częścią artystyczną
(wiersze, happening, pogadanka), odczytaniem listu od Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy z nagrodami na
temat danych osobowych za pomocą aplikacji Kahoot. Rozdawanie ulotek i cukierków
DODO rodzicom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Cyfrowe ślady"
Przeprowadzenie w każdej klasie od IV – VI lekcji na temat „Cyfrowe ślady”.
Uświadomienie uczniom jaki ogrom informacji zbiera o nas Internet, pozostają tam na
zawsze i trudno je usunąć.
105

Inicjatywy VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-21
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-23
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-11-23
inicjatywa dla:
rodziców

2016-11-22
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakatuję, informuję!
Wykonanie na lekcjach plastyki przez uczniów klas IV – VI różnorodnych plakatów na
temat ochrony danych osobowych w związku z obchodami Dnia Ochrony danych
Osobowych. Rozwieszenie plakatów w całej szkole.
"Białe święta w GIODO"
Realizacja zadania w ramach II etapu Gry TDTS „Białe święta w GIODO”– wykonanie i
ozdobienie hasłami związanymi z ochroną danych osobowych 6 paczek prezentów i
umieszczenie ich pod szkolną choinką. Zadanie realizowali uczniowie klasy IV pod opiekę
koordynatora.
Spotkanie z Radą Pedagogiczną i zapoznanie z Programem "Twoje dane -Twoja
sprawa"
Podczas szkolenia nauczyciele zapoznani zostali z zasadami uczestnictwa szkoły w
programie "Twoje dane - Twoja sprawa", harmonogramem działań oraz najważniejszymi
zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Poinformowano także Radę
Pedagogiczną o udziale szkoły w Ogólnopolskiej Grze "Twoje dane - Twoja sprawa".
Spotkanie z rodzicami
Podczas spotkania rodzice poinformowani zostali o realizacji przez szkołę Programu
"Twoje dane - Twoja sprawa", o ważności i zasadności realizacji jego treści w związku z
rozwojem usług internetowych oraz o przystąpieniu przez szkołę do Ogólnopolskiej Gry
TDTS. Następnie klasa IV, która reprezentuje szkolę w Grze TDTS zaprezentowała
rodzicom 4 scenki na temat "Dlaczego należy być ostrożnym zamieszczając informacje w
Internecie?" Prezentacja scenek odbyła się w ramach realizacji wylosowanego pierwszego
zadania w Grze i pozwoliła na uzyskanie dwóch dodatkowych punktów.
szkolny apel
Na apelu poinformowano uczniów o przystąpieniu szkoły do programu "Twoje dane Twoja sprawa" , o celach realizacji programu i jego korzyściach oraz o uczestnictwie szkoły
w Grze TDTS. Uczniowie klasy zaprezentowali na forum szkoły przygotowane scenki w
ramach pierwszego zadania w Grze TDTS.

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Budach Łańcuckich
Białobrzegi, Województwo: podkarpackie
2017-05-19
inicjatywa dla:
dyrektorów, uczniów,
nauczycieli, rodziców

2017-05-19
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli,
rodziców, dyrektorów

Nasza przygoda z GIODO - plakat
Ze względu na zbliżający się koniec naszej przygody z GIODO oraz uczestnictwa w
Ogólnopolskiej Edukacyjnej Grze Planszowej - Twoje dane-twoja sprawa,
uczestniczki gry postanowiły przygotować duży plakat informujący o tym jak
wyglądała nasza droga przez wszystkie etapy gry planszowej. Przy realizacji zadania
było mnóstwo śmiechu i zabawy. Efektem jest plakat na gazetce informacyjnej.
Zaliczenie VI rundy gry Twoje dane-twoja sprawa - DOBRE PRAKTYKI
Zaliczenie VI rundy gry - DOBRE PRAKTYKI. Udało nam się przygotować album
o naszej przygodzie z GIODO, a dziewczynki wpadły na pomysł, że dobrze będzie
stworzyć również plakat informujący o naszych doświadczeniach. Uczestnictwo w
grze to była dla nas wspaniała zabawa, a jednocześnie doskonała okazja do integracji
i współpracy.
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2017-04-21
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów, uczniów,
nauczycieli

2017-03-19
inicjatywa dla:
uczniów, nauczycieli

2017-02-21
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-06
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli, uczniów,
dyrektorów

2017-01-31
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów

2017-01-05
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli, uczniów,
dyrektorów

Zaprezentuj siebie - zaliczenie V etapu gry "Twoje dane - twoja sprawa".
Dziewczynki przygotowały 9 stoisk, zgodnie z wymogami naszego zadania. Każde
stoisko miało inny tytuł i prezentowało inne informacje związane z ochroną danych
osobowych. Znalazło się tam stoisko z najważniejszymi informacjami odnośnie
GIODO, stoisko związane z grą planszową „Twoje dane – twoja sprawa”, z
bezpieczeństwem w sieci, stoisko komputerowe, na którym uczniowie mogli
obejrzeć przygody Loko i dzieciaka w sieci, stoisko z ulotkami i plakatami
informacyjnymi, stoisko z plakatami związanymi z ochroną danych osobowych,
stoisko z krzyżówką, do której hasła wymyślili uczniowie, stoisko konkur
Zaliczenie IV etapu gry - Konkursowe ABC
Gratulujemy kolejnego sukcesu uczennicom, które biorą udział w ogólnopolskiej
grze planszowej "Twoje dane - twoja sprawa". Udało im się zaliczyć IV etap gry
zatytułowany KONKURSOWE ABC. Wszyscy uczniowie biorący udział w
konkursie poradzili sobie świetnie z zadaniem na szybkość i spostrzegawczość. W
tym etapie gry pomagali nam również koledzy i koleżanki z klasy V i VI. Przed nimi
kolejne wyzwanie i mamy nadzieję kolejny sukces.
Pytanie na wiedzę - zaliczenie kolejnego zadania.
Uczennice poprawnie odpowiedziały na wylosowane pytanie na wiedzę w ramach
ogólnopolskiej gry planszowej "Twoje dane - twoja sprawa".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
Uczennice klasy VI przygotowały prezentację, w której umieściły najważniejsze wg
nich informacje odnośnie ochrony danych osobowych. Slajdy z prezentacji
posłużyły im do przygotowania nowej gazetki GIODO. Dziewczynki
przeprowadziły również akcję informacyjną w klasach z okazji Dnia Ochrony
Danych Osobowych, który ze względu na ferie odbył się w naszej szkole 6 lutego
2017 r. Po przeprowadzonych zajęciach informacyjnych dzieci wypełniły ankiety,
do których pytania przygotowały dziewczynki w oparciu o udostępnione im przez
koordynatora materiały. Uczennice postanowiły poruszyć również tematykę b
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakatomania
Uczniowie klas IV-VI wspólnie wpadli na pomysł zorganizowania specjalnych
warsztatów, an których z pomocą nauczycieli przygotowali kilka plakatów
informujących o ochronie danych osobowych oraz o zbliżającym się Dniu
Bezpiecznego Internetu. Plakaty powstały bardzo szybko, a owoce pracy uczniów
można podziwiać na gazetce szkolnej. Dzieci miały bardzo wiele inspirujących
pomysłów. Dodatkowo przygotowujemy się do Światowego Dnia Ochrony Danych
Osobowych, który musiał zostać przesunięty ze względu na ferie.
Gra planszowa "Twoje dane Twoja sprawa"
Zaliczenie II etapu Ogólnopolskiej Gry Planszowej "Twoje dane Twoja sprawa" pt.
Białe święta z GIODO Uczniowie własnoręcznie przygotowali, a następnie rozesłali
kartki świąteczne z życzeniami dla zaprzyjaźnionych szkół w gminie. Na kartkach
oczywiście nie zabrakło elementów związanych z tematyką ochrony danych
osobowych.
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Kto kradnie Twoje dane?
Zajęcia dodatkowe, na których uczniowie z klas V i VI obejrzeli krótką prezentację
na temat tego w jaki sposób bezmyślnie udostępniamy informacje o swoich danych
2016-12-06
osobowych osobom, którym nigdy takowych informacji byśmy w normalnych
inicjatywa dla:
okolicznościach nie podali. Uczniowie dowiedzieli się ponadto, kto chce wyciągnąć
uczniów
od nas nasze dane i w jaki sposób możemy uniknąć takiej sytuacji. Ponadto,
uczniowie mieli możliwość podyskutowania na temat bezpieczeństwa w sieci z
panem od informatyki, który podsunął im kilka sprawdzonych pomysłów na to jak
bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych.
Gra planszowa "Twoje dane Twoja sprawa"
2016-12-05
Zaliczenie I etapu Ogólnopolskiej Gry Planszowej "Twoje dane Twoja sprawa" pt.
inicjatywa dla:
Mistrz Wiedzy Uczniowie mieli za zadanie przygotować ulotkę informacyjną o
rodziców,
tematyce ochrony danych osobowych oraz odpowiedzieć na jedno pytanie autora
nauczycieli, uczniów
gry.
Szkolenie Rady Pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej z zakresu ochrony danych osobowych.
2016-11-24
Przygotowanie i analiza scenariuszy lekcji nt., ochrony danych osobowych, które
inicjatywa dla:
mają zostać zrealizowane na poszczególnych przedmiotach. Rozplanowanie
nauczycieli
szkolnych inicjatyw, nad którymi poszczególni nauczyciele z pomocą koordynator
będą pracować w najbliższych miesiącach.
Gazetka informacyjna " Twoje dane - twoja sprawa"
2016-10-31
Wkrótce po dołączeniu do Programu "Twoje dane- twoja sprawa", na korytarzu w
inicjatywa dla:
naszej szkole pojawiła się gazetka informacyjna, na której systematycznie
rodziców,
umieszczane są informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz postępy w
nauczycieli,
Ogólnopolskiej grze planszowej "Twoje Dane - twoja sprawa", w której nasza szkoła
dyrektorów, uczniów bierze udział. Uczniowie prezentują tam wykonane w ramach gry zadania i
poprawne odpowiedzi na pytania.

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Żwirki i Wigury z Oddziałami
Integracyjnymi i Sportowymi w Mielcu
Mielec, Województwo: podkarpackie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-05-19
Prezentacja multimedialna.
inicjatywa dla:
Twoje dane - Twoja sprawa - prezentacja multimedialna na telebimie znajdującym
uczniów, dyrektorów,
się w korytarzu przy wejściu do szkoły. Podsumowanie kampanii realizowanej w
nauczycieli, rodziców
szkole.
Zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na temat ochrony
2017-04-27
danych osobowych.
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie zajęć z uczniami kl. IV i V w ramach indywidualnej rewalidacji
uczniów
według scenariusza "Dane osobowe" (27, 28.04) oraz grupowych w klasach I a, I b,
III g - "Moje dane - moja sprawa" (20, 27.04.).
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Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Kontynuacja zajęć na temat ochrony danych osobowych według scenariuszy "To ja
decyduję, kto mnie zna" w ramach godzin wychowawczych i języka polskiego w
klasach IV e i V f.
Konkurs na najlepsze opowiadanie.
2017-04-20
Zapoznanie wychowawców klas I - VI z regulaminem konkursu na najlepsze
inicjatywa dla:
opowiadanie "Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe". Poinformowanie
uczniów
uczniów. Indywidualne prace dzieci. Przesłanie twórczości uczniów na konkurs.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-04-19
Konkurs plastyczny
inicjatywa dla:
W marcu został ogłoszony konkurs plastyczny na najciekawszy plakat dotyczący
uczniów
ochrony danych osobowych. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV - VI. W dniu 19
kwietnia zorganizowano wystawę prac na tablicach informacyjnych szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bezpieczeństwo w Internecie.
2017-03-29
Przekazanie informacji pracownikom szkoły na temat aktualnych, niepokojących
inicjatywa dla:
doniesień na temat zagrożeń wynikających z korzystania przez uczniów z Internetu i
nauczycieli, rodziców możliwości udostępniania przez nich swoich danych osobowych. Przeprowadzenie
przez wychowawców klas prelekcji dla rodziców podczas spotkań wywiadowczych
na ten temat.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-03-29
Bezpieczeństwo w Internecie.
inicjatywa dla:
Przeprowadzenie przez wychowawców klas I - VI zajęć na temat bezpieczeństwa w
uczniów
sieci, skutecznej ochrony, właściwego korzystania z Internetu oraz cyberprzemocy
według scenariuszy przekazanych przez pedagogów.
Lekcje na temat danych osobowych.
2017-03-28
Realizacja zajęć w klasie 6 d na godzinie wychowawczej według scenariusza
inicjatywa dla:
"Skuteczna ochrona danych osobowych. Ja decyduję o tym, kto mnie zna".
uczniów
Kontunuacja - 11.04.2017 r. Uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Najbardziej
podobały im się filmiki, scenki - drama, związane z ochroną danych osobowych.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
2017-03-01
Zajęcia przeprowadzone w klasie 4 f w ramach godziny wychowawczej według
inicjatywa dla:
scenariusza "Nie ujawniamy swoich danych - zapewniamy sobie bezpieczeństwo w
uczniów
Internecie". Bardzo duże zainteresowanie uczniów poruszaną tematyką.
Kontynuacja: 15.03.2017 r.
2017-02-24
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
inicjatywa dla:
Zajęcia w klasie 6 a według scenariusza "Nie ujawniamy swoich danych osobowych
uczniów
- zapewnaimy sobie bezpieczeństwo w Internecie". Kontynuacja lekcji - 3.03.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
2017-02-20
Zajęcia przeprowadzone w klasach: 1 d i 2 e (23.02.2017 r.) w ramach edukacji
inicjatywa dla:
wczesnoszkolnej, 5 e (28.02.2017 r. - godz. wychowawcza), według scenariusza
uczniów
"Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe". Uczniowie
zainteresowani tematyką zajęć. Chętnie w nich uczestniczą.
2017-04-25
inicjatywa dla:
uczniów
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2017-02-14
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasach: 6 e, 5 d, 5 c (16.02.2017 r.), w ramach godziny
wychowawczej według scenariusza "Nie ujawniamy swoich danych - zapewniamy
sobie bezpieczeństwo w Internecie". Lekcje cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem uczniów.
Zajęcia świetlicowe.
Zajęcia w dwóch grupach dzieci według scenariusza opracowanego przez innego
wychowawcę ze świetlicy - Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i chronić swoje
dane osobowe?... . Dzieci uważnie słuchały opowiadania "Żółty berecik". Chętnie
brały udział w pogadance i zabawach.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 4 d w ramach godziny wychowawczej według
scenariusza "To ja decyduję o tym, kto mnie zna". Kontynuacja: 24.02.2017 r.
Lekcja wzbogacona o filmy "Dzieciaki i Loco przygody w sieci".
Zajęcia świetlicowe według pomysłu nauczyciela.
Zajęcia przeprowadzone w świetlicy szkolnej zgodnie z autorskim scenariuszem na
temat: "Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i chronić swoje dane osobowe? rozmowa kierowana w oparciu o tekst R. Jędzrzejewskiej - Wróbel "Żółty berecik" i
doświadczenia dzieci. Wychowankowie aktywnie i bardzo chętnie uczestniczyli w
zajęciach.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 4 b w ramach godziny wychowawczej według
scenariusza "Nie ujawniamy swoich danych - zapewniamy sobie bezpieczeństwo w
Internecie". Kontynuacja: 14.02.2017 r. Lekcje bardzo podobały się uczniom.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasach 1 a i 3 a w ramach edukacji wczesnoszkolnej
według scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe".
Uczniowie chętnie brali udział w lekcji. Byli bardzo aktywni, wykazali się dużą
znajomością zagadnień.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Realizacja zajęć "Moje dane - moja sprawa. Jak chronić swoje dane osobowe?" w kl.
3 d w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Lekcja bardzo podobała się dzieciom, które
w większości nie zdają sobie sprawy z zagrożeń i bardzo łatwo uzyskać od nich
informacje nt. danych osobowych.
Zajęcia świetlicowe według pomysłu nauczyciela.
Realizacja zajęć pt. "Zabawa dydaktyczna - Adres. Co nas wyróżnia, jak nas
rozpoznać" w grupie dzieci świetlicowych. Scenariusz został opracowany przez 2
nauczycielki. Zagadnienia poruszane na zajęciach były zrozumiałe dla
wychowanków, którzy bardzo chętnie w nich uczestniczyli.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 2 e w ramach edukacji wczesnoszkolnej według
scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe". Uczniowie
chętnie brali udział w lekcji. Poruszane zagadnienia były dla nich interesujące.
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2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-05
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-29
inicjatywa dla:
rodziców
2016-11-28
inicjatywa dla:
nauczycieli

Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Cykl lekcji przeprowadzonych w klasie 3 e w ramach edukacji polonistycznej
według scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe".
Kontynuacja: 6.02.2017 r.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 3 f w ramach edukacji polonistycznej według
scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe". Uczniowie
chętnie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Cykl lekcji przeprowadzonych w klasie 2 d w ramach edukacji wczesnoszkolnej
według scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe".
Kontynuacja zajęć: 6.02.2017 r. Temat niezwykle interesował dzieci. Rodzice
uczniów uważają, że takie lekcje są bardzo potrzebne.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 1 b w ramach edukacji wczesnoszkolnej według
scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe". Nawet
najmłodsi uczniowie bardzo chętnie wypowiadali się na tematy poruszane na
zajęciach i aktywnie brali udział w lekcji.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 3 g w ramach edukacji wczesnoszkolnej według
scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje dane osobowe". Uczniowie
chętnie brali udział w lekcji, byli bardzo aktywni, wykazali się dużą znajomością
zagadnień.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Cykl lekcji przeprowadzonych w klasie 3 c w ramach edukacji polonistycznej i zajęć
komputerowych według scenariusza "Moje dane - moja sprawa. Chronimy swoje
dane osobowe". Kontynuacja tematyki w dniach: 11, 12 stycznia i 7 lutego 2017 r.
Lekcje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów.
Lekcje na temat ochrony danych osobowych.
Zajęcia przeprowadzone w klasie 6 b w ramach godziny wychowawczej według
scenariusza "Nie ujawniamy swoich danych". Bardzo podobały się uczniom.
Szkolenie on-line.
Nauczyciele wzięli udział w szkoleniu z zakresu danych osobowych. W ramach
kursu otrzymali materiały szkoleniowe, na podstawie których uzupełnili test
zaliczeniowy.
Zebrania z rodzicami.
Zebrania wychowawców z rodzicami uczniów kl. I-VI. Zapoznanie rodziców z
regulaminem i harmonogramem działań szkoły w ramach programu "Twoje dane Twoja sprawa". Omówionie najważniejszych zagadnień związanych z ochroną
danych osobowych.
Udostępnienie materiałów.
Przesłanie drogą elektroniczną materiałów dla nauczycieli do realizacji na zajęciach
z uczniami oraz do przygotowania spotkań z rodzicami.
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2016-09-15
inicjatywa dla:
nauczycieli

Przystąpienie szkoły do programu.
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji dotyczących harmonogramu
działań wynikających z przystapienia szkoły do VII edycji programu "Twoje dane Twoja sprawa".

Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym
Srogów Górny, Województwo: podkarpackie
Spotkanie dla rodziców
W dniu 14.03.2017 podczas wywiadówki odbyło się spotkanie ogólne dla rodziców, w
czasie którego odbyło się krótkie szkolenie w ramach programu TDTS. Celem spotkania
2017-03-14
było zapoznanie rodziców z zagadnieniem ochrony danych osobowych oraz zagrożeniami,
inicjatywa dla:
jakie wiążą się z użytkowaniem internetu. Poinformowano obecnych o istniejących
rodziców
narzędziach umożliwiających ochronę danych osobowych ich dzieci oraz ogólnym
bezpieczeństwem w sieci. Spotkanie przebiegło pomyślnie, przybyli rodzice wykazali duże
zainteresowanie tematem.
Lekcja gw dla klas 4-6SP cz2
W dniu 06.02.2017 odbyła się druga cześć lekcji na podstawie scenariusza "Twoje dane –
2017-03-06
Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych." W czasie tej lekcji uczniowie,
inicjatywa dla:
pracując w grupach przypominali sobie zagadnienia związane z pojęciem Netykiety oraz
uczniów
próbowali wypracować "zasady postępowania, które pomogą czuć się bezpiecznie w
internecie"
2017-03-03
lekcja z języka angielskiego w ramach zajęć dodatkowych
inicjatywa dla:
lekcja z języka angielskiego w ramach zajęć dodatkowych
uczniów
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-03-01
Gazetka tematyczna z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla: W dniu 1.02 została wykonana gazetka z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych. Jest
uczniów
ona udostępniona w holu głównym szkoły i dostępna dla wszystkich uczniów oraz
rodziców odwiedzających szkołę.
wspólna lekcja gw dla klas 4-6SP
Odbyła się pierwsza lekcja (z 2 planowanych) dla wszystkich uczniów klas 4-6SP, na
podstawie scenariusza "Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
2017-02-27
osobowych." W czasie 1 lekcji uczniowie utrwalali sobie pojęcia związane z zaletami
inicjatywa dla:
Internetu oraz prawidłowym korzystaniem z niego. W dalszej części, pracując w grupach
uczniów
uczniowie opisywali zagrożenia jakie niesie internet, czego nie powinni robić w internecie
oraz jak można się chronić przed zagrożeniami. na zakończenie, równiez w grupach
ćwiczyli jak odpowiadać bezpiecznie na pytania pojawiające się często w Internecie
2017-02-16
Lekcja języka polskiego w klasie 5 SP
inicjatywa dla: Zajęcia odbyły się w klasie 5-SP. Tematyka zajęć: "Jak grzecznie odmawiać? To ja
uczniów
decyduje o tym, kto mnie zna"
2017-02-09
Zajęcia edukacyjne w klasie 2SP
inicjatywa dla: Zajęcia dla kasy 2-SP odbyły się pod tytułem: Moje dane - moja sprawa" i realizowane były
uczniów
na podstawie scenariusza udostępnionego w materiałach GIODO
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2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja w klasie 3SP
Zajęcia odbyły się w klasie 3SP. Temat zajęć: "Moje Dane - Moja Sprawa. Chrońmy swoje
dane" realizowany był na podstawie scenariusza udostępnionego w materiałach GIODO
Lekcja godziny wychowawczej w klasie 5
Godzina wychowawcza w klasie 5 nt.: "Moje dane i ich ochrona" na podstawie scenariusza
udostępnionego w matriałach GIODO
Lekcja godziny wychowawczej w kl 4SP
Lekcja godziny wychowawczej w klasie 4 nt. "Moje dane osobowe" na podstawie
scenariusza udostępnionego w materiałach GIODO
lekcja gw w klasie 6SP
Lekcja godziny wychowawczej nt.: "Podstawy ochrony danych osobowych" w czasie której
uczniowie zapoznali się min ze stroną internetowa GIODO
lekcja informatyki
Lekcja miała miejsce w klasie 6 SP. Brało w niej udział 4 uczniów (jeden był nieobecny)

spotkanie nauczycieli
2017-01-11
Spotkanie nauczycieli w ramach realizacji zadań związanych z realizacją programu TDTS.
inicjatywa dla:
w czasie spotkania odbyła się dyskusja nad planowanymi inicjatywami , zwłaszcza lekcjami
nauczycieli
oraz ich harmonogramem
Konferencja
2016-12-12
W czasie konferencji nauczyciele zapoznali się z planowanymi w najbliższym czasie
inicjatywa dla: działaniami w ramach programu TDTS. Odbyła się także krótka prezentacja dotycząca
nauczycieli
problematyki ochrony danych osobowych oraz dyskusja nt działań podejmowanych w
naszej szkole.

Zespól Szkół Publicznych
Jedlicze, Województwo: podkarpackie

2017-02-28
inicjatywa dla:
dyrektorów,
uczniów,
nauczycieli

2017-02-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-10
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
DODO
Obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych Celem obchodów było poszerzenie
wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do
prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów
świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej. Uczniowie pod kierunkiem
nauczycieli: Pani Aleksandry Twaróg – Paluch oraz Pani Beaty Świątek włączyli się w
przygotowanie obchodów DODO. Przez szkolny radiowęzeł wysłuchali referatu
wprowadzającego w tematykę ochrony danych osobowych i prywatności. Podczas
długiej przerwy mieli możliwość poszerzenia wiedzy o konieczności
klasa 1 b Zajęcia z wychowawcą "Ochrona danych osobowych"
Zajęcia z wychowawcą na temat ochrony danych osobowych i sposobów ochrony tych
danych.
Zajęcia z wychowawcą " Dbaj o fejs" ciąg dalszy.
Zajęcia z wychowawcą stanowiące kontynuację tematu "Dbaj o fejs", których celem
było wypracowanie podczas pracy w grupach i zapoznanie ze wskazówkami kolegów
113

Inicjatywy VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”

2017-02-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-02
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-18
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-16
inicjatywa dla:
nauczycieli

i koleżanek jak m.in. wyłączyć pokazywanie profilu w wyszukiwarkach, dzielić
znajomych na listy, chronić się przed niepożądanymi zdjęciami, chronić albumy, oś
czasu itp. Efektem pracy było wykonanie plakatu z opracowanymi wskazówkami oraz
przygotowanie ulotek i folderu zawierającego "Porady facebooka".
Klasa 2 c "Kto chce twoje dane"
Zajęcia z wychowawcą na temat jakie instytucje, podmioty, osoby mogą chcieć
pozyskać dane osobowe.
Zajęcia z wychowawcą " Dbaj o fejs"
Zajęcia adresowane do młodzieży. Celem lekcji było uczulenie uczniów na
konieczność wprowadzania dodatkowych ustawień na Facebooku celem ochrony
danych osobowych oraz zapoznanie z możliwościami różnych zabezpieczeń mających
na celu przemyślane udostępnianie zdjęć, filmików z udziałem własnej osoby.
Kto chce moje dane osobowe?
Zajęcia z wychowawcą poświęcone poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie "Kto chce
Twoje dane osobowe?'
Wstęp do ochrony danych osobowych.
Zajęcia z wychowawcą wprowadzające w tematykę ochrony danych osobowych.
Prywatność- wprowadzenie.
Zajęcia z wychowawcą oświecone zagadnieniom dotyczącym prywatności jako
wprowadzenie w tematykę ochrony danych osobowych.
Zaproszenie do współpracy.
Konferencja szkoleniowa poświęcona zapoznaniu z zasadami i celami programu
Twoje dane - Twoja sprawa. Przedstawienie harmonogramu działań. Zachęcenie
innych nauczycieli do włączenia się w realizację programu poprzez przeprowadzenie
np. zajęć z wychowawcą lub innych inicjatyw.

Zespół Szkół Miejskich nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle
Jasło, Województwo: podkarpackie

2017-02-14
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Walentynki z GIODO"
Dzień Ochrony Danych Osobowych -impreza integracyjna dla uczniów Szkoły
Podstawowej nr 6 w Jaśle. Podczas Wielkiego Wspólnego Czatowania i Przesyłania
Dobrych Wiadomości  Konkursy , rebusy, krzyżówki, gry …..na temat Ochrony Danych
Osobowych.  Ogłoszenie wyników konkursu nt. „Najpiękniejsze serce zrobione z
niczego”.  Wspólne klasowe prezentacje piosenek o ochronie danych osobowych. 
Zabawy z niespodzianką tańce , pląsy.  Konkursy na stworzenie komputera z pudeł
tekturowych.  Ustalenie klasowego kodeksu ochrony danych osobowych
Zajęcia warsztatowe -"Uzależnienia od fonii" (telefonu komórkowego), Internetu.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas II-III i IV-VI prowadzone przez specjalistę z
Świdnickiego Centrum Psychoedukacji i Terapii.
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2017-02-01
inicjatywa dla:
rodziców
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-18
inicjatywa dla:
nauczycieli

"Moje dziecko a współczesne zagrożenia"
Spotkanie z rodzicami – pogadanka „ Moje dziecko a współczesne zagrożenia” zajęcia
przeprowadzone przez specjalistę z świdnickiego Centrum Psychoedukacji i Terapii.
Przekazanie ulotek informacyjnych „Zadbaj o bezpieczeństwo dziecka w sieci”
Zakoduj się bezpiecznie w internecie
Zajęcia edukacyjne - realizowane w ramach kodowania na dywanie z robotami Dashem i
Dotem - prowadzone w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Jaśle wchodzącym w skład
Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Jaśle.
spotkanie informacyjne
Przekazanie informacji na temat programu "Twoje dane Twoja sprawa "- udostępnienie
bazy materiałów, scenariuszy lekcji i linków do pracy z uczniami.

Zespół Szkół Miejskich Nr3 w Jaśle
Jasło, Województwo: podkarpackie

2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-31
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
nauczycieli

Przeprowadzone lekcje z zakresu ochrony danych osobowych
31.01.2017r. w ramach szkolenia Rady Pedagogicznej wychowawcy otrzymali komplety
konspektów pomocnych w przeprowadzeniu lekcji z zakresu ochrony danych osobowych.
W lekcjach potwierdzonych wpisem w dzienniku elektronicznym wzięło udział ponad 500
uczniów według następującego harmonogramu: "Dane osobowe i ochrona tożsamości" klasy 1-2-3 Gimnazjum Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi (319 uczniów) "Co się dzieje z
moimi danymi?" - klasy 1-2-3 Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr12 (116 uczniów)
"Prawo do prywatności w sieci" - klasy 4-5-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr12 (88
uczniów)
Szkolenie Rady Pedagogicznej
W dniu 31 stycznia 2017 roku na auli szkolnej zostało przeprowadzone przez koordynatora
projektu szkolenie Rady Pedagogicznej, którego tematyką była szeroko rozumiana ochrona
danych osobowych. Szkolenie uwzględniało zagadnienia dotyczące zagrożeń, edukacji i
profilaktyki a miało zwrócić uwagę nauczycieli na konieczność stałego edukowania i
uświadamiania naszych uczniów w tym zakresie, ale także pogłębić własną wiedzę na ten
temat.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Zespół Szkół Miejskich Nr3 w Jaśle (Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr12 i Gimnazjum
Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi) brał czynny udział w Dniu Ochrony Danych
Osobowych. Uczniowie klas 1-3 ISP Nr12 na lekcji tworzyli prace konkursowe nt.
"Chronimy nasze dane osobowe". Na auli szkolnej dla wszystkich klas zostały wyświetlane
filmy o tematyce ochrony danych osobowych oraz rozstrzygnięto i wręczono nagrody dla
finalistów Konkursu plastycznego w trzech kategoriach 1-3 ISP Nr12, 4-6 ISP Nr12, 1-3
Gimnazjum Nr2. Na korytarzu szkolnym zostały wyeksponowane nagrodzone prace.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Informacja na Radzie Pedagogicznej
11 stycznia 2017 roku na konferencji klasyfikacyjnej grono pedagogiczne zostało
poinformowane o szczegółach przebiegu planowanego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Został podany harmonogram wyświetlania filmów o tematyce związanej z ochroną danych
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osobowych oraz rozstrzygnięciu i wręczeniu nagród Konkursu plastycznego na komiks pt.
"Chronimy nasze dane osobowe". Została również ustalona data szkolenia Rady
Pedagogicznej na dzień 31 stycznia 2017 roku.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ogłoszenie Konkursu
2 stycznia 2017 roku został ogłoszony Konkurs Plastyczny na komiks pt. "Chronimy nasze
dane osobowe". Konkurs został zorganizowany z podziałem na trzy grupy wiekowe: klasy
2017-01-02
1-3 i 4-6 Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz klasy 1-3 Gimnazjum Nr 2 z
inicjatywa dla:
Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Dla klas 4-6 ISP Nr12 i klas 1-3 Gimnazjum Nr 2 z
uczniów
O.I. prace należało złożyć do 13 stycznia 2017 roku. Dla klas 1-3 nauczania
wczesnoszkolnego prace miały być wykonywane pod nadzorem nauczycieli wychowawców na lekcji w dniu 30 stycznia 2017 roku w trakcie obchodów Dnia Ochrony
Danych Osobowych.
Kto chce Twoje dane osobowe?
2016-12-12
Przeprowadzenie w ramach lekcji informatyki zajęć uświadamiających młodzieży dlaczego
inicjatywa dla:
ochrona danych osobowych jest tak istotna w dzisiejszym świecie. Zajęcia przeprowadzone
uczniów
według scenariusza M. Szyszko i K. Wiączek "Kto chce Twoje dane osobowe?"
Informacja o projekcie na stronie internetowej szkoły
W październiku 2016 roku została utworzona strona internetowa z informacjami oraz
2016-10-31
certyfikatem przystąpienia Zespołu Szkół Miejskich Nr3 w Jaśle do VII edycji
inicjatywa dla:
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych
uczniów
Osobowych „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”.

Zespół Szkół nr 1
Sanok, Województwo: podkarpackie
2017-03-09
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-10
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Przeprowadzenie zajęć profilaktycznych - Uwaga! Fonoholizm i Stop
Cyberprzemocy w czasie lekcji bibliotecznych w klasach 1, 2,3, 4.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
wystawa, zajęcia dodatkowe
Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu w bibliotece szkolnej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja, gazetka
Przygotowanie gazetki ściennej promującej wśród uczniów, nauczycieli, rodziców
Ogólnopolski Program - Twoje dane - Twoja sprawa oraz Dzień Bezpiecznego
Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs
Opracowanie regulaminu i przeprowadzenie konkursu dla uczniów pt. "Narysuj
prawa człowieka". Włączenie uczniów do czynnego zainteresowania się
problematyką praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw
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2016-11-21
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców, uczniów

Człowieka - spotkanie w czytelni biblioteki szkolnej z zainteresowanymi uczniami,
uczniowie w sposób twórczy przedstawili swoje przemyślenia na temat ochrony
danych osobowych, wystawa prac uczniów w holu obok biblioteki.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
zajęcia dodatkowe, gazetka
Przeprowadzenie lekcji dot. ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w
internecie dla klas 1 i 2. Przygotowanie wspólnie z uczniami ze szkolnego kółka
teatralnego GAMO gazetki w bibliotece szkolnej i na holu obok biblioteki dot.
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka i Praw Człowieka.

Zespół Szkół w Czudcu
Czudec, Województwo: podkarpackie
2016-11-25
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

Ankieta na temat ochrony danych osobowych i prywatności
Została przeprowadzona ankieta on-line na temat ochrony danych osobowych i
prywatności z wykorzystaniem dziennika elektronicznego. W ankiecie wzięło udział
57% nauczycieli i 52% uczniów. Jej wyniki pozwolą poznać wiedzę uczniów i
nauczycieli na ten temat oraz opracować materiały dydaktyczne na lekcje wychowawcze.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Suwałki, Województwo: podlaskie
2017-03-01
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-02-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-02-08
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-12-21
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-28
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-09
inicjatywa dla:
nauczycieli

gazetka
Gazetka informacyjna dla nauczycieli korzystających z usług CEN
szkolenie
Prezentacja scenariuszy do wykorzystania w pracy z uczniami
newsletter dla: nauczycieli
Informacja przesłana do odbiorców o programie "Twoje dane -twoja sprawa"
szkolenie rady pedagogicznej
Z inicjatywy dyrektora szkoły w Płocicznie- Tartak przeprowadzono 3 godzinne
warsztay dla nauczycieli
Informacja o programie na stronie internetowej Centrum
Przekazanie nauczycielom informacji o programie "Twoje dane- twoja sprawa"
newsletter
Przesłanie zarejestrowanym nauczycielom z województwa podlaskiego podstawowych
informacji o programie i ABC ochrony danych osobowych

Szkoła Podstawowa
Obrubniki, Województwo: podlaskie
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2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-20
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-13
inicjatywa dla:
rodziców
2016-11-28
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
język angielski w kl. IV-VI The Internet safety rules – reguły bezpiecznego Internetu (33)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
plakat
konkurs plastyczny w kl. IV-VI plakaty klasowe "Chronimy swoje dane" (32)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gry i zabawy
gry i zabawy komputerowe i ruchowe na feriach „Spotkanie z ptakiem DODO” -szukanie
puzzli w kształcie ptaka Dodo, układanie plakatu o zasadach bezpieczeństwa w necie;
odpowiadanie na pytania dotyczące ochrony prywatności; pogadanka: jak zabezpieczyć
komputer i profil w Internecie (11)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje
cykl lekcji w kl.I - III (zajęcia komputerowe, język angielski) „ Bezpieczne zimowe
zabawy w Necie” (31)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje
cykl lekcji w kl. IV - VI (zajęcia komputerowe, godziny do dyspozycji wychowawcy klasy)
pn. „Nie ujawniamy swoich danych – zapewniamy sobie bezpieczeństwo w Internecie”
(26)
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetki
Dzień Ochrony Danych Osobowych - najważniejsze informacje dotyczące ochrony danych
osobowych w Internecie - zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gazetki
gazetki: Dzień Ochrony Danych Osobowych - najważniejsze informacje dotyczące ochrony
danych osobowych w Internecie - zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
spotkanie
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej sposobu realizacji programu "Twoje dane - twoja
sprawa" w szkole – ustalenie zakresu prowadzenia lekcji z ochrony danych osobowych (14
osób)

Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
Zambrów, Województwo: podlaskie

2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów

Dobre praktyki
Na spotkaniu zespołu konkursowego dyskutowano na temat: „Ostrożnie dobieraj
znajomych, oni też ostrożnie Ciebie wybierają”. Na podstawie dyskusji powstała
ankieta, którą przeprowadzono w klasie V i IV. Wykonany został poradnik
opisującego nasze działania, w którym umieścimy wypracowane w trakcie gry
własne materiały oraz zdjęcia.
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2017-05-10
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców
2017-04-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-10
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów

2017-03-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-09
inicjatywa dla:
dyrektorów

lekcja
The Internet safety rules.
Spotkanie z policjantem
Cyberprzemoc. Bezpieczny Internet”, pod takim hasłem odbyło się 21 kwietnia w
naszej szkole spotkanie uczniow klas I-VI z pracownikami policji. Poświęcone
zostało zagadnieniom przemocy wobec dzieci i młodzieży czyhającej ze stron
Inernetu, zasadom bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci i ochronie
danych osobowych.
Zaprezentuj siebie
0 kwietnia 2017 r. zorganizowano wystawę dotyczącą ochrony danych osobowych,
którą obejrzeli wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz kilkoro
rodziców. Uczniowie prezentujący stoiska mieli przypięte identyfikatory GIODO
wykonane własnoręcznie. Przygotowano 12 stoisk.
Konkursowe ABC
Konkurs dotyczący ułożenia z liter "Dane osobowe" innych polskich wyrazów
minimum trzyliterowych został przeprowadzony 13 marca 2017 r. przez uczennice
klasy VI w zaprzyjaźnionej klasie IV. Do czuwania nad prawidłowym przebiegiem
konkursu zaproszono wychowaczynię klasy IV i panią sekretarkę. Uczniowie,którzy
poprawnie ułożyli najwięcej wyrazów otrzymali dyplomy przygotowane przez
organizatorów. Dyplomy posiadały logo GIODO.
wykład
Monitoring wizyjny w szkole.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-27
Głosowanie na najciekawszą ulotkę.
inicjatywa dla:
Umieszczenie ulotek dotyczących bezpiecznego korzystania z internetu wykonanych
rodziców,
przez uczniów na stronie szkoły. Możliwość głosowania przez internautów na
nauczycieli, uczniów
najciekawszą ulotkę.
2017-02-23
lekcja
inicjatywa dla:
The personal date.
uczniów, rodziców
2017-02-22
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Ankieta
uczniów
Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów "ABC ochrony danych osobowych"
2017-02-22
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
lekcje
uczniów
Zasady bezpiecznego internetu.
2017-02-22
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
lekcja
uczniów
Lekcja języka polskiego na temat: "O znajomych na Facebooku".
2017-02-20
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
konkurs
uczniów
Ogłoszenie konkursu na ulotkę dotyczącą bezpiecznego korzystania z Internetu.
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2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-19
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli
2016-11-24
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-22
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakatuję informuję.
Przygotowanie i przedstawienie materiałów tekstowych z okazji Międzynarodowego
Dnia Ochrony Danych Osobowych - wykonanie gazetki.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
To ja decyduję o tym kto mnie zna.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Chrońmy swoje dane osobowe.
lekcja
Poznanie strony GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Telewizja, komputer, internet - przyjaciel czy wróg?
Białeświęta z GIODO
Wykonanie łańcucha świątecznego i udekorowanie nim korytarza szkolnego oraz
gazetki informacyjnej GIODO.
Gazetka
Umieszczenie wyników wywiadu na gazetce informacyjnej GIODO.
Mistrz Wiedzy
Przeprowadzenie wywiadu wśród dzieci "Czy pesel ucznia to dane osobowe
zwykłe,czy wrażliwe?"
Prawa Dziecka
Gazetka z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka.

2016-11-21
inicjatywa dla:
uczniów

Gra planszowa
Pytanie konkurs: co sieci, zostaje na wrzucasz To zawsze. tam do Pytanie Giodo na
wiedzę: Czy sklepy internetowe sprzedające alkohol mają prawo weryfikować
pełnoletniość osoby kupującej?

2016-11-16
inicjatywa dla:
uczniów

lekcja
Lekcja w kl. VI - Media a moje miejsce w świecie

2016-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
O programie GIODO
Spotkanie mające na celu zapoznanie Rady Pedagogicznej z założeniami i celami
programu Twoje Dane Twoja sprawa. Zostały zaprezentowane materiały przekazane
koordynatorowi na szkoleniu.
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2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-11
inicjatywa dla:
uczniów
2016-10-28
inicjatywa dla:
rodziców
2016-10-27
inicjatywa dla:
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli, uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Lekcja w klasie VI na temat czym jest prywatność?
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Lekcja w klasie VI na temat istoty danych osobowych.
Szkolenie dla rodziców
Przedstawienie prezentacji dla rodziców pt. "Jak chronić swoje dane osobowe?"
Gazetka ścienna
Wykonanie gazetki informującej społeczność szkolną oraz rodziców o przystąpieniu
do projektu "Twoje dane - Twoja sprawa.

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
Suwałki, Województwo: podlaskie
2016-11-02
inicjatywa dla:
rodziców

Zesbranie z rodzicami
Poinformowanie rodziców o tym, ze szkoła jest uczestnikiem programu edukacyjnego
GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Przedstawienie rodzicom zasad programu

Zespół Szkół nr 6 im. Karola Brzostowskiego w Suwałkach
Suwałki , Województwo: podlaskie
2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
FILM i ULOTKA
6 lutego br. w ramach obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie
naszej szkoły przygotowali film edukacyjny oraz ulotki informujące jak chronić dane
osobowe, by być bezpiecznym w różnych sytuacjach życiowych. Film dostępny jest
na http://e.zs6.pl
LEKCE WYCHOWAWCZE
W miesiącu grudniu w ramach zajęć z wychowawcą nauczyciele przeprowadzali
lekcje według przekazanych przez Biuro GIODO scenariuszy o ochronie danych
osobowych.

2016-11-24
inicjatywa dla:
nauczycieli

Szkolenie Rady
Szkolenie Rady Pedagogicznej na temat ochrony danych osobowych.

2016-10-28
inicjatywa dla:
uczniów

Strona szkoły
Umieszczenie na stronie szkoły informacji o przystąpieniu szkoły do
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa" a także
wyznaczenie koordynatora szkolnych działań.
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Zespół Szkół Samorządowych Gimnazjum im. Armii Krajowej w
Dąbrowie Białostockiej
Dąbrowa Białostocka, Województwo: podlaskie

2017-05-10
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-05-04
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-04
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-07
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-15
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-29
inicjatywa dla:
nauczycieli

Spektakl dotyczący ochrony danych osobowych
W dniu 10.05.2017r. w Zespole Szkół Samorządowych Gimnazjum im. AK w
Dąbrowie Białostockiej odbył się spektakl profilaktyczny młodzieży wystawiony przez
Teatr Edukacji i Profilaktyki „MASKA” z Krakowa. Spektakl „Nick Victoria”
zaznajamiał młodzież z zagrożeniami wynikającymi z uzależnienia od Internetu i gier
komputerowych. Wskazywał na zagrożenia wynikające z ujawniania danych
osobowych w sieci, wpływ wirtualnej rzeczywistości na postrzeganie realnego świata.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W dniu 04. 05. 2017 r. zorganizowano apel wieńczący inicjatywy związane z DODO,
podczas którego nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na plakat i prezentację
multimedialna związana z ochrona danych osobowych. Zwycięzcom wręczono
dyplomy oraz nagrody. Podsumowaniem apelu prezentacja która zajęła I miejsce pod
hasłem "Bądź bezpieczny w sieci " przygotowana przez uczennice klasy II gimnazjum.
Lekcje z cyklu "Twoje dane -Twoja sprawa"
W szkole odbyły się zajęcia w poszczególnych klasach poświęcone poszerzeniu zasobu
wiedzy uczniów o zagadnienia związane z ochrona danych osobowych i prawem
każdego człowieka do prywatności. Założeniem przeprowadzonych spotkań było
kształtowanie wśród uczniów świadomości oraz odpowiedzialnej postawy wobec
zabezpieczania swoich danych osobowych, korzystania ze środowiska internetowego
oraz możliwości wykorzystywania udostępnionych informacji.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na prezentacje multimedialna "Bądź bezpieczny w sieci"
W dniach 07.04.- 30. 04. 2017 r. został zorganizowany konkurs na prezentacje
multimedialna lub film pod hasłem "Bądź bezpieczny w sieci". Najlepsza prezentacja
została uhonorowana dyplomem i nagroda rzeczową. Zwycięska prezentacja została
przedstawiona społeczności szkolnej podczas obchodów DODO w dniu 04. 05. 2017 r.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat "Ochrona Danych osobowych"
W dniach 15.03.2017 do 06.04. 2017 został zorganizowany konkurs plastyczny na
plakat promujący hasło "Ochrona danych osobowych". Nagroda rzeczowa za udział w
konkursie została wręczona podczas apelu z okazji Dnia Danych Osobowych 04 maja
2017r.
ABC Ochrony Danych Osobowych w szkole
Podczas prezentacji koordynator projektu psycholog Dorota Sienkiewicz zapoznała
nauczycieli z celami dotyczącymi programu„Twoje dane- Twoja sprawa. Celem
szkolenia było podniesienie świadomości nauczycieli i zwrócenie uwagi na
konieczność ochrony danych osobowych.Podczas szkolenia poruszono zagadnienia
dotyczące przepisów regulujące ochronę danych osobowych oraz odpowiedzialność i
konsekwencje wynikające z ochrony danych osobowych. Nauczyciele zostali
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wyposażeni w materiały niezbędne do konstruowania zajęć z uczniami z zakresu
ochrony danych osobowych oraz prawa do poszanowania prywatności
2016-11-22
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów,
nauczycieli

Udostępnienie informacji o programie GIODO na stronie internetowej szkoły
Na stronie szkoły zostały zamieszczone informacje związane z udziałem w programie
edukacyjnym "Twoje Dane-Twoja Sprawa" oraz publikowane są reportaże z inicjatyw
podejmowanych w szkole.

Gimnazjum nr 4
Gdynia, Województwo: pomorskie
Lekcja informatyki
"Ochrona Danych Osobowych w świetle obowiązującego prawa" kl. 2c, 3b, 3c,
2a, 2e
Lekcja informatyki
2017-04-11
"Ochrona Danych Osobowych w świetle obowiązującego prawa" kl.
inicjatywa dla: uczniów
2b,3a,3a,3e,3e
2017-04-10
Lekcja informatyki
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona Danych Osobowych w świetle obowiązującego prawa" kl. 2a,2b
2017-04-07
Lekcja informatyki
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona Danych Osobowych w świetle obowiązującego prawa" kl. 2e, 2c
2017-04-06
Lekcja informatyki
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona Danych Osobowych w świetle obowiązującego prawa" kl. 3c, 3d
2017-03-29
Lekcja wychowawcza
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu" 2c
2017-03-22
Lekcja wychowawcza
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu" 1c
2017-03-15
Lekcja wychowawcza
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu" 1a
2017-02-15
Lekcje wychowawcze
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu" 3b, 3e
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-08
Apel
inicjatywa dla: uczniów Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu plastycznego w ramach obchodów Dnia
Ochrony Danych Osobowych.
2017-02-08
Lekcje wychowawcze
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu" klasy 1b, 1d
2017-02-01
Lekcje wychowawcze
inicjatywa dla: uczniów "Ochrona danych osobowych, a zjawisko stalkingu"
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-12
Zebranie z rodzicami
inicjatywa dla: rodziców Przedstawienie rodzicom założeń programu oraz regulaminu konkursu z okazji
Dnia Ochrony Danych Osobowych.
2017-04-12
inicjatywa dla: uczniów
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel
Ogłoszenie konkursu z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie informacyjne z nauczycielami
2016-11-16
Przedstawienie celów i założeń programu nauczycielom podczas spotkania.
inicjatywa dla:
Opracowanie propozycji działań. Zaplanowanie obchodów Dnia Ochrony
nauczycieli
Danych Osobowych.
2016-10-31
Gazetka informacyjna
inicjatywa dla: rodziców, Opracowanie gazetki informacyjnej z wykorzystaniem materiałów otrzymanych
uczniów, nauczycieli
podczas konferencji w Warszawie.
2016-10-26
Konferencja otwierająca w Warszawie
inicjatywa dla:
Udział w konferencji rozpoczynającej edycję programu w roku szkolnym
nauczycieli
2016/2017.
2017-01-11
inicjatywa dla: uczniów

II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
Kwidzyn, Województwo: pomorskie
2017-05-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów

„Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe”
„Jak ja i moja rodzina chronimy dane osobowe” - prezentacja opowiadania uczennicy.
Odegranie scenek.
Promocja konkursu dla uczniów na najlepsze opowiadanie „Jak ja/moja rodzina
chronimy dane osobowe”
Promocja konkursu na najlepsze opowiadanie „Jak ja/moja rodzina chronimy dane
osobowe”

Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Czesława
Miłosza
Rybnik, Województwo: śląskie
2017-05-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-23
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-16
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,

Kursy e-learning
64 uczniów uzyskało certyfikaty kursów e-learningowych o teamtyce: "W sieci", "Nie
dla hejtu", "Dbaj o fejs", "Lekcja bezpieczeństwa", "Gdzie jest Mimi".
Lekcje o wyłudzaniu danych osobowych
Dziś odbyły się lekcje o wyłudzaniu danych osobowych w trzech pierwszych klasach.
Patronat Prezydenta
Na prośbę uczniów klasy 3e do naszego prezydenta otrzymaliśmy honorowy patronat
Prezydenta Miasta Rybnika nad naszymi działaniami w projekcie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja VI etapu Ogólnopolskiej Gry Planszowej
Zapoznanie z wynikami ankiet przeprowadzonych w szkole ze zrozumienia hasła
„Ostrożnie dobieraj znajomych, oni też ostrożnie Ciebie wybierają”.
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dyrektorów,
rodziców
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców
2017-04-27
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-10
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów,
rodziców

2017-04-07
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2017-03-24
inicjatywa dla:
rodziców,
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów
2017-03-20
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-06
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-13
inicjatywa dla:

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego
Spotkanie ogólne dla 11 klas. Warsztaty dla 3 klas. Szkolenie dla nauczycieli. Film
dla rodziców. Spotkanie z nauczycielami: główne założenia i cele projektu.
Zaprezentowanie biblioteki materiałów (scenariusze i filmy, audycje radiowe) dla
rodziców i nauczycieli. Przedstawienie filmu i prezentacji dla rodziców na temat
cyberbezpieczeństwa
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Światowy Dzień Własności Intelektualnej
Celem tego dnia było uświadomienie obowiązującego prawa własności intelektualnej
i pogłębienie wiedzy na ten temat. Odbyły się lekcje informatyki na powyższy temat
Prezentacja V etapu Gry Planszowej
Dnia 7 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Rybniku
odbyła się prezentacja V etapu Ogólnopolskiej Gry Planszowej „Twoje dane Twoja
sprawa” pod hasłem „Zaprezentuj siebie”. Uczniowie klasy 3e przygotowali 16
stanowisk, w tym 7 informacyjnych oraz 9 stanowisk z różnymi zadaniami do
wykonania przez zwiedzających uczniów, rodziców i nauczycieli. Wszyscy uczniowie
klasy 3e wykonali własne identyfikatory. Uczniowie odpowiedzialni za swoje
stanowiska informowali zwiedzających o programie i zadaniach do wykonania.
Prezentację projektu zwiedzający zaczynali od zaznajomieni
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja programu "Twoje dane- Twoja sprawa"
Prezentacja stanowisk promujących program TWOJE DANE TWOJA SPRAWA. Instytucja GIODO, - Gra planszowa, - Gra "Bezpieczny Internet", - Krzyżówki, Ulotki, - materiały informujące, - literatura, publikacje o ochronie danych, - pytania o
grach komputerowych, - rozsypanka wyrazowa, - zdjęcia z realizacji programu, prezentacja o GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Publikacja w prasie lokalnej
24.03.2017 r. ukazał się artykuł napisany przez koordynatora promujący Program
Twoje Dane Twoja Sprawa. Link do artykułu: https://www.nowiny.pl/126816gimnazjum-nr-7-w-ogolnopolskim-programie-quottwoje-dane-twoja-sprawaquot.html
Krzyżówki
Uczniowie wykonali kilka krzyżówek z hasłami: GIODO, DANE OSOBOWE.
Podczas prezentacji programu uczniowie rozwiązywali je.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z policjantem
W dniach 6-9.03.2017 r. odbyły się spotkania z policjantem w 17 klasach na temat
cyberprzemocy, ochrony danych osobowych i odpowiedzialności karnej nieletnich.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych - plakaty
Uczniowie wykonali 6 plakatów z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
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uczniów,
nauczycieli

2017-02-06
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-06
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów, rodziców
2017-02-06
inicjatywa dla:
dyrektorów,
rodziców, uczniów,
nauczycieli
2017-02-03
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-02
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-14
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ankieta
Klasa przygotowała interesujące materiały tekstowe z okazji Międzynarodowego
Dnia Ochrony Danych Osobowych przypadającego na 28 stycznia, które przedstawiła
młodzieży szkolnej. Uczniowie przygotowali ankietę sprawdzającą skuteczność
przekazanych informacji uczniom. Zebrane wyniki ankiety zostały zobrazowane na
wykresach i przedstawione na gazetce ściennej w celu zaznajomienia z wynikami
całej społeczności szkolnej.
Dzień Ochrony Danych Osobowych - audycja
Uczniowie klasy 3e przygotowali i wygłosili przez szkolny radiowęzeł informacje o
Dniu Ochrony Danych Osobowych
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych
Wydanie artykułu w gazetce szkolnej
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Audycja "Bezpieczny Internet"
Dnia 3 lutego 2017 roku dwoje uczniów klasy trzeciej poprzez radiowęzeł szkolny
przeprowadziło audycję "Bezpieczny Internet".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacje multimedialne
Powstały liczne prezentacje multimedialne na temat rodzajów danych osobowych,
GIODO, sposobów wyłudzania danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Zakładki do książek
3Zaprojektowano i wykonano zakładki do książek z hasłami dotyczącymi danych
osobowych i DODO. Wręczono je bibliotekarzom szkolnym i czytelnikom szkolnym.
Gra "TDTS"
Nasi uczniowie odpowiadali na następujące wylosowane w grze pytania na wiedzę i
spostrzegawczość: a) Czy uczeń pełnoletni może zastrzec, aby jego oceny, zawarte w
dzienniku lekcyjnym, nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym)?
b) Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich
byłych klientów? c) Data Ogólnoświatowego Dnia Ochrony Danych Osobowych?
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
28 stycznia - Dzień Ochrony Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych i uczestnictwa w Ogólnopolskiej Grze
"TDTS" etapie "Plakatuję - informuję" uczniowie wykonali 10 dużych plakatów,
które przedstawili na lekcjach i następnie zawiesili na korytarzach szkolnych,
zakładki do książek, które rozdawali czytelnikom w bibliotece szkolnej , komiks, z
którym uczniowie zapoznawali się na lekcjach. Uczniowie okleili wszystkie
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2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-04
inicjatywa dla:
nauczycieli

komputery w pracowniach informatycznych z informacją "28 stycznia Dzień Ochrony
Danych Osobowych".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs - Magnes na lodówkę "Bezpieczny Internet"
Konkurs Wykonaj magnes na lodówkę lub projekt magnesu o tematyce "Bezpieczny
Internet". Celem konkursu jest : 1. Promowanie bezpiecznych sposobów serwowania
w sieci. 2. Przestrzeganie uczniów przed cyberprzemocą. 3. Propagowanie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. W przypadku projektu: technika
dowolna: collage, kredki, ołówek, farby, szkic, wydzieranka itp. oraz format A4.
Prace należy składać do 31.03.2017 r. u nauczycieli informatyków.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konferencja szkoleniowa "Cyfrowobezpieczni"
Konferencja szkoleniowa dla kadry pedagogicznej "Cyfrowobezpieczni"
Przedstawienie filmu edukacyjnego na temat różnych aspektów cyberbezpieczeństwa
w sieci oraz ochrony prywatności i danych osobowych.

2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów,
dyrektorów,
rodziców,
nauczycieli

Bezpieczna choinka
W ramach Ogólnopolskiej Gry "Twoje dane Twoja sprawa" nasi uczniowie
zaprojektowali i wykonali kilka pudełek, prezentów pod choinkę. Prezenty ozdobiono
motywami na temat danych osobowych, GIODO i bezpiecznych zasad korzystania z
sieci. Wykonane prezenty zostały umieszczone pod szkolną choinką.

2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów

Kartki świąteczne
Uczniowie gimnazjum wysłali do różnych instytucji kartki świąteczne
bożonarodzeniowe własnoręcznie zaprojektowane z elementami graficznymi na temat
ochrony danych i własnoręcznie opracowanymi materiałami edukacyjnymi.

2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli,
rodziców
2016-12-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-02
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-04
inicjatywa dla:
uczniów

Gazetka ścienna
Gazetka ścienna przedstawiająca jak należy chronić swoje dane osobowe w
Internecie.
Ogólnopolska gra "Twoje dane - Twoja sprawa"
Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczą w Ogólnopolskiej Grze "Twoje dane Twoja sprawa"
Lekcja o wyłudzaniu danych osobowych
Lekcja o wyłudzaniu danych osobowych: - przeprowadzona przez 4 uczennice klasy
3e, - uczennice przeprowadziły pogadankę na temat wyłudzania danych, zaprezentowały własny film o vishingu.
Film - VISHING
Cztery uczennice przygotowały pouczającą scenkę, w której zaprezentowały jeden ze
sposobów wyłudzania informacji w Internecie. Uczennice wybrały sobie VISHING.
Nagrały film i pokazały go naszym uczniom. Dziewczyny spowodowały tym filmem
rozmowę i dyskusję w klasie na temat własnych doświadczeń związanych z
vishingiem.
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2016-10-28
inicjatywa dla:
uczniów

Kampania edukacyjna na temat „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość”
Kampania edukacyjna „Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość” została
przeprowadzona w 17 klasach naszego gimnazjum na lekcjach informatyki w ramach
Tygodnia Zapobiegania Kradzieży Tożsamości . Uczniowie obejrzeli film, włączyli
się w rozmowę o kradzieży tożsamości oraz wypełniali ankietę dotyczącą sposobów
wyłudzania danych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny
Gliwice, Województwo: śląskie
PRAKTYCZNE ASPEKTY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W
PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
Gliwicki Ośrodek Metodyczny chcąc uczcić jubileusz 20-lecia prawa do ochrony danych
2017-03-30
osobowych w Polsce, zorganizował we współpracy z Generalnym Inspektorem Ochrony
inicjatywa
Danych Osobowych konferencję dla dyrektorów szkół oraz Administratorów
dla:
Bezpieczeństwa Informacji w szkołach zatytułowaną „Praktyczne aspekty ochrony danych
nauczycieli
osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”. Celem konferencji było podniesienie
wiedzy i świadomości o przepisach prawa związanych z ochroną danych osobowych oraz
sposobach wdrożenia ich w działalność szkoły. W konferencji wzięło udział 125 osób.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych
KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I
PONADGIMNAZJALNYCH „MAM PRAWO DO OCHRONY SWOICH DANYCH
2017-03-07 OSOBOWYCH” Konkurs „Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych” był
inicjatywa
elementem programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona
dla: uczniów danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów”.
Przedmiotem konkursu było utworzenie krótkiego (maks. 3 min) filmu z wykorzystaniem
smartfona lub kamery sportowej dotyczącego społecznej świadomości o prawie do
prywatności i ochronie danych osobowych. W konkursie wzięło udział 23 uczniów i
uczennic.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
„Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych”
10 stycznia 2017 r. w Gliwickim Ośrodku Metodycznym odbył się konkurs dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych „Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych
2017-01-11
osobowych”, który był elementem programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa.
inicjatywa
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
dla: uczniów
nauczycieli”. W konkursie wzięło udział czternaścioro uczniów, przedstawicieli sześciu
szkół podstawowych, którzy prezentowali mowy krasomówcze skierowane do rówieśników,
związane z ochroną prywatności i danych osobowych, na temat: Przekonaj koleżanki i
kolegów, że warto

Górnosląskie Centrum Edukacyjne
Gliwice, Województwo: śląskie
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2017-05-30
inicjatywa
dla: uczniów

2017-05-24
inicjatywa
dla: uczniów

2017-05-09
inicjatywa
dla: uczniów
2017-04-06
inicjatywa
dla: uczniów

2017-03-21
inicjatywa
dla: uczniów

2017-01-13
inicjatywa
dla: uczniów
2017-01-10
inicjatywa
dla: uczniów
2016-12-14
inicjatywa
dla: uczniów
2016-11-01
inicjatywa
dla: uczniów

lekcja katechezy
Lekcje katechezy prowadzone przez panią Marię Szot na temat Dekalogu "Moralność Kalego
- nie kradnij" w klasach 1 b, 1 c technikum oraz klasach 1 Az, 1Bz, 1 Dz szkoły zawodowej.
Lekcje poświęcone były zagadnieniom etycznym ochrony danych osobowych, kradzieży
tożsamości, kradzieży - sprzedaży i wykorzystania danych osobowych.
spotkanie z Dzielnicowym
Spotkanie uczniów klas I b, I c i I Cz z dzielnicowym z II Komisariatu Policji p. P.
Posadzkim, tematem spotkania było: ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny
karalne". Policjant zwrócił szczególna uwagę na kwestię ochrony danych osobowych i
poszanowania prawa do prywatmności. Organizatorem wydarzenia była pani pedagpg Beata
Zemlik.
Spotkanie z Dzielnicowym
Spotkanie uczniów klas I a i I Bz z dzielnicowym z II Komisariatu Policji p. P. Posadzkim,
tematem spotkania było: ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne". Policjant
zwrócił szczególna uwagę na kwestię ochrony danych osobowych i poszanowania prawa do
prywatmności. Organizatorem wydarzenia była pani pedagpg Beata Zemlik.
Spotkanie z Dzielnicowym
Spotkanie uczniów klas I Az i I Dz z dzielnicowym z II Komisariatu Policji p. P. Posadzkim,
tematem spotkania było: ,,Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne".
Organizatorem wydarzenia była pani pedagpg Beata Zemlik.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs
Uczniowie klasy 1a – Laura Michułka, Angelika Dohrmann, Dawid Długosz i Kamil
Wojdyła oraz uczennice klasy 3Az – Daria Witas, Agata Szmidt, Ewelina Magda, Dominika
Rymar, Klaudia Chmura zostali laureatami konkursu organizowanego w ramach obchodów
Ogólnopolskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Obydwie drużyny zdobyły
wyróżnienie. Konkurs „Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych” był elementem
programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do nauczycieli i uczniów”. Przedmiotem
rywalizacji było utworzenie kr
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs dla uczniów "Mam prawo do ochrony swoich danych osobowych"
Udział drużyny GCE w konkursie organizowanym przez Gliwicki Osrodek Metodyczny.
podsumowanie projektu "Na cyfrowych Ścieżkach"
Udział w uroczystości podsumowującej projekt organizowany przez Muzeum w Gliwicach,
Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej i Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych
Pol.Śl. Uczniowie mogli wysłuchać wykładu „Bezpieczeństwo w sieci” prezentowanego
przez Kamila Gałuszkę ze Stowarzyszenia Hackerspace Silesia. Następnie odbyła się
dyskusja na temat technologii we współczesnym świecie i jej wpływu na nasze życie.
udział w warsztatach
Warsztaty w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach "Pozostań
bezpieczny w sieci pełnej e-przestepców"
projekt "Włącz się. Młodzi i media" CEO
Udział w projekcie edukacji medialnej, podejmowanie działań zgodnie z harmonogramem z
uwzględnieniem tematyki ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
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udział w projekcie "Na cyfrowych ścieżkach"
Uczniowie klasy I a Górnośląskiego Centrum Edukacyjnego pod opieką pani Marty Słupskiej
uczestniczą w projekcie edukacyjnym „Na cyfrowych ścieżkach”. Jest to projekt
2016-10-17
przygotowywany przez Muzeum w Gliwicach, Katedrę Stosowanych Nauk Społecznych
inicjatywa
Politechniki Śląskiej i Kolegium Pedagogiczne Politechniki Śląskiej. Zajęcia uzupełniają
dla: uczniów
prowadzone od lutego w Muzeum w Gliwicach wykłady „Wokół Technopolu”, poświęcone
kwestii wpływu, jaki wywierają na nas nowe technologie. Projekt składa się z 5 spotkań,
obejmujących wykład i warsztaty. Razem z uczniami uczestniczą w projekcie seniorzy.

Szkoła Podstawowa nr 23
Gliwice, Województwo: śląskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel -"Chrońmy swoje dane osobowe"
W dniu 13 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji obchodów Dnia Ochrony
2017-02-13 Danych Osobowych. W trakcie apelu został odczytany list otwarty GIODO. Uczniowie
inicjatywa
przypomnieli sobie czym są dane osobowe i dlaczego należy dbać o swoją prywatność w
dla: uczniów Sieci podczas oglądania krótkiej prezentacji i filmu. W dalszej części klasa 3 a pod
kierunkiem swojej wychowawczyni przedstawiła inscenizację o koszmarach internetowych,
co wywołało ogromny aplauz uczniowskiej publiczności. Uczestnikom konkursów
plastycznych o ochronie danych osobowych zostały wręczone dyplomy i nagrody.
2017-02-06 Apel-prawa i obowiązki uczniów
inicjatywa
W dniu 06.02.2017 r. w naszej szkole odbył się apel dla klas 1-3 i 4-6 -prawa i obowiązki
dla: uczniów ucznia z uwzględnieniem prawa do ochrony danych i prywatności w Sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkursy plastyczne
2017-01-02 Od 02.01. 2017 r. do 03.02.2017 r. uczniowie klas 1-3 i 4-6 brali udział w konkursach
inicjatywa
plastycznych o ochronie danych osobowych i właściwych zachowaniach w Internecie. Na
dla: uczniów apelu z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych uczestnikom i laureatom
konkursów zostały wręczone dyplomy i nagrody. Nagrodzone i wyróżnione prace zostały
wyeksponowane na gazetce szkolnej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 z siedzibą w Gliwicach
Gliwice, Województwo: śląskie
2017-05-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców
2017-05-22
inicjatywa dla:

Lekcja dla klas IV-VI- Tożsamośc cyfrowa
Przeprowadzone zostaną lekcje dla klas IV-VI- Tożsamość cyfrowa. Wykorzystane
zostaną materiały dostępne w projekcie.
Gazetka- Minikarta praw do prywatności i ochrony danych osobowy
Umieszczono w szkole informację na gazetce - "Minikarta praw do prywatności i
ochrony danych osobowy" - spis praw podstawowych przysługujących dzieciom i
młodzieży na mocy prawa Unii Europejskiej.
Informacja na stronie "Minikarta praw do prywatności i ochrony danych
osobowy"
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nauczycieli, uczniów, Umieszczono na stronie internetowej szkoły informację - "Minikarta praw do
rodziców
prywatności i ochrony danych osobowy" - spis praw podstawowych
przysługujących dzieciom i młodzieży na mocy prawa Unii Europejskiej.
Lekcja dla uczniów klas IV-VI
2017-04-20
Przeprowadzono lekcje dla uczniów klas IV-VI o tematyce: "Podejmuj mądre
inicjatywa dla:
decyzje i pamiętaj o tym, aby innym też pozwolić decydować". Lekcje były
uczniów
prowadzone przez wychowawców w oparciu o scenariusze z materiałów
informacyjnych projektu.
2017-03-29
Gazetka informacyjna - dotycząca bezpieczeństwa w sieci Internet
inicjatywa dla:
Umieszczono w atrium szkoły gazetkę dotyczącą przebiegu realizacji programu
nauczycieli, uczniów, "Twoje dane - Twoja sprawa", która była systematycznie uaktualniana zgodnie z
rodziców
realizowanym materiałem zajęć.
2017-03-17
Lekcja dla uczniów klas I-VI - zasady korzystania z Internetu
inicjatywa dla:
Przeprowadzono lekcje dla uczniów klas I-VI obejmujące zasady korzystania z
uczniów
Internetu. Lekcje zostały przeprowadzone przez nauczycieli informatyki.
2017-03-06
inicjatywa dla:
Informacja na stronie internetowej - Złote zasady korzystania z sieci
rodziców, uczniów, Na stronie internetowej placówki umieszczono poradnik dla korzystających z sieci
dyrektorów,
Internet - "Złote zasady korzystania z sieci"
nauczycieli
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-03-03
Informacja na stronie internetowej
inicjatywa dla:
Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o udziale placówki w
rodziców
programie oraz listu otwartego od Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych.
2017-02-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Plakat dotyczący ochrony danych osobowych
rodziców, uczniów, Samorząd Uczniowski (na zajęciach dodatkowych) przygotował plakat dotyczący
dyrektorów,
ochrony danych osobowych przy wykorzystaniu wiedzy zdobytej w
nauczycieli
dotychczasowych działaniach. Plakat został wyeksponowany na gazetce szkolnej.
2017-02-24
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka szkolna dotycząca ochrony danych osobowych
nauczycieli,
Dokonano opracowania gazetki szkolnej wyeksponowanej w atrium szkoły.
rodziców, uczniów, Wykorzystano materiały dostarczone przez GIODO oraz przygotowane przez
dyrektorów
Samorząd Uczniowski.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Etap szkolny konkursu dla uczniów klas IV - VI szkól podstawowych - „Moje
prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych”
2017-02-10
Udział uczniów ZSP5 Gliwice (laureatów kwalifikacji na poziomie szkolnym) w
inicjatywa dla:
etapie miejskim konkursu „Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych
uczniów
osobowych”. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych
prowadzonych przez miasto Gliwice. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do
zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych.
Organizatorem konkursu był Gliwicki Ośrodek Metodyczny.
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2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-22
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-11-16
inicjatywa dla:
uczniów

Konkurs - poziom szkolny
Eliminacje szkolne uczniów do konkursu organizowanego przez Gliwicki Ośrodek
Metodyczny nt. "Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych".
Lekcja "Ochrona danych osobowych"
Przeprowadzenie lekcji wychowawczej dla klas I-III i IV-VI wg. scenariuszy
zawartych w podręczniku. Temat lekcji: "Kto chce Twoje dane osobowe".
Informacja dla Rady Pedagogicznej
Zapoznanie członków Rady Pedagogicznej z harmonogramem realizacji programu
"Twoje dane, Twoja sprawa"
Wprowadzenie do tematyki ochrony danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji wychowawczych dla klas I-III i IV-VI wg. scenariusza
"Wprowadzenie do prywatności" zawartego w podręczniku.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
Gliwice, Województwo: śląskie
Pedagogizacja rodziców
2017-04-05
Poinformowanie rodziców o tym, ze szkoła jest uczestnikiem programu edukacyjnego
inicjatywa dla:
GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa”. Przedstawienie rodzicom zasad programu.
rodziców
Odczytanie informacji n/t „Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie”.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs plastyczny
Na początku lutego ogłoszono konkurs plastyczny dla klas 1-6 na plakat klasowy „JESTEM
2017-02-23
BEZPIECZNY W SIECI”. Celem konkursu było podniesienie poziomu świadomości
inicjatywa dla:
uczniów w zakresie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Prace
uczniów
przygotowane przez zespoły klasowe były bardzo ciekawe i zasługują na podziw i
pochwałę. Najciekawsze plakaty zostały nagrodzone. 23 lutego prace plastyczne
prezentowane były na korytarzu szkolnym.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-23
wystawa
inicjatywa dla:
23 lutego na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawę prac plastycznych uczniów na
uczniów
temat "JESTEM BEZPIECZNY W SIECI".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcje wychowawcze
2017-02-23
W klasach 1-3 przeprowadzono lekcje n/t "Moje dane -moja sprawa. Chrońmy swoje dane
inicjatywa dla:
osobowe". W klasach 4-6 przeprowadzono lekcje n/t " Nie ujawniajmy swoich danych uczniów
zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w Internecie". Podczas lekcji wykorzystano scenariusze
udostępnione w materiałach GIODO oraz filmy "Owce w Sieci", "Cyberprzemoc" itp.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
konkurs
2017-02-10
Uczeń klasy piątej Jan Kisieliński reprezentował szkołę i zajął 2 miejsce w konkursie
inicjatywa dla:
„Moje prawo do ochrony prywatności i swoich danych osobowych” , którego
uczniów
organizatorem był GOM Gliwice. Konkurs zorganizowano w ramach programu
edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.
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Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Celem konkursu było
zachęcenie uczniów do zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych
osobowych. Przedmiotem konkursu było indywidualne, publiczne zaprezentowanie mowy
krasomówczej kierowanej do rówieśników z
konferencja
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedstawiono cele programu i jego założenia, termin
2017-02-08
realizacji i harmonogram działań, który opracowany był przez zespół wychowawczy.
inicjatywa dla:
Uchwałą rady pedagogicznej zatwierdzono zmiany w programie wychowawczym.
nauczycieli
Rozbudowano program wychowawczy o treści i działania dotyczące ochrony danych
osobowych na wszystkich poziomach nauczania.
2017-02-01
Zmiany w programie wychowawczym szkoły
inicjatywa dla: Rozbudowano program wychowawczy o treści i działania dotyczące ochrony danych
uczniów
osobowych na wszystkich poziomach nauczania.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmie Śląskim
Chełm Śląski, Województwo: śląskie
2017-05-17
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-03
inicjatywa dla:
uczniów

Ochrona danych osobowych
Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną pt. "Twoje dane - Twoja sprawa" oraz
"Cyberprzemoc - zagrożenia w sieci"
Ochrona danych osobowych a cyberprzemoc
Konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej na temat ochrony danych
osobowych oraz cyberprzemocy.
Pogadanka
Pogadanka na temat zabezpieczania danych osobowych, ochrony wrażliwych danych
osobowych oraz cyberprzemocy
Bezpieczeństwo w Internecie
Lekcja dla uczniów klasy IV na temat bezpieczeństwa w Internecie: zagrożeń w sieci,
zasad ochrony swoich danych oraz zasad netykiety.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Jak chronić siebie i swoje dane
Lekcja dla uczniów klasy VI "Jak chronić siebie i swoje dane". Przedstawienie
zagrożeń wynikających z wykorzystywania technologii informacyjnych oraz zasad
bezpiecznego korzystania z Internetu oraz zabezpieczania swoich danych osobowych.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Bytom, Województwo: śląskie
Lekcje profialktyczne
2017-05-16
W kolejnych dniach maja odbyły się lekcje profilaktyczne w ramach realizacji programu
inicjatywa dla:
GIODO. Na lekcji wychowawczej uczniowie klasy 2L rozmawiali o prywatności, czym jest
uczniów
i jak ją chronić. Natomiast podczas lekcji WOS-u licealiści z klas Ia, Ib i Ic dyskutowali o
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2017-05-12
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-09
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-27
inicjatywa dla:
uczniów

2017-04-24
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-09
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

ochronie danych osobowych oraz o tym, co oznacza dla nich prywatność i czego ich
zdaniem nie powinno się podawać do publicznej wiadomości.
Lekcja profilaktyczna
Tym razem temat naszych danych osobowych podjęła wychowawczyni klasy IIb liceum,
która w trakcie lekcji wychowawczych dyskutowała z uczniami o byciu online,
monitorowaniu podejmowanych przez nas działań w sieci, a tym samym tworzeniu obrazu
naszej osoby (kim i jacy jesteśmy).
Lekcja profilaktyczna
Kolejne zajęcia w naszej szkole w ramach realizacji Programu "Twoje dane - twoja sprawa"
odbyły się w klasie 1 J gimnazjum. Nauczyciel na godzinie wychowawczej dyskutował z
uczniami na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych. Uczniowie
chętnie uczestniczyli w dyskusji i wykazywali zainteresowanie tematem. Zajęcia odbyły się
z wykorzystaniem scenariusza z materiałów otrzymanych z GIODO.
Lekcja profilaktyczna
Podczas lekcji wychowawczej uczniowie klasy koszykarskiej (gimnazjum) dyskutowali na
temat "Kto chce Twoje dane osobowe". Była to okazja do uzyskania wiedzy a także do
wymiany poglądów. Większość uczniów podeszła do tematu z zainteresowaniem, gdyż nie
wiedzieli po co zbierane są nasze dane osobowe przez różne firmy.
Lekcja profilaktyczna
Na godzinie wychowawczej z uczniami 3 klasy piłkarskiej, wychowawczyni poprowadziła
zajęcia wg scenariusza "Jestem bezpieczny, czuję się dobrze". Uczniowie aktywnie
uczestniczyli w zajęciach i pomimo dużej świadomości zagrożeń płynących z Internetu,
dowiedzieli się z czym wiążą się pojęcia "seksting" czy "cyberbulling".
Lekcja profilaktyczna
Nauczyciel geografii poprowadził na swojej lekcji z klasą 3J gimnazjum zajęcia na temat
"Kto chce twoje dane osobowe?". W trakcie zajęć okazało się, że nie wszyscy młodzi ludzie
są świadomi tego, jak cenne są ich dane osobowe, dlatego ważne jest, aby omawiać ten
temat z uczniami.
Lekcja profilaktyczna
Podczas godziny wychowawczej nauczyciel przeprowadził w klasie 2J gimnazjum zajęcia
wg scenariusza GIODO "Kto chce Twoje dane osobowe?" Uczniowie tej klasy mieli dość
dużą świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą ujawnianie danych osobowych.
Ankieta dla nauczycieli.
W naszej szkole przeprowadzona została wśród pracowników (nie tylko nauczycieli) krótka
ankieta, w której poproszono o wyrażenie opinii na temat wieku dzieci, od którego mogłyby
same wyrażać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług
społeczeństwa informacyjnego (portale, gry itp.). Z ankiet wynika, iż jednogłośnie
uważamy, że wiek 13 lat to nie jest prawidłowy wiek, aby dziecko samodzielnie mogło
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa
informacyjnego. Zdecydowanie uważamy, że powinno to być dozwolone przynajmniej od
16 r.ż.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Sportowcy "Z głową w sieci"
W dniach od 7 lutego do 7 marca 2017 r. odbył się w naszej szkole konkurs dla uczniów
zarówno gimnazjum, jak i liceum pt. "Z głową w sieci". Głównym organizatorem był
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nauczyciel informatyki - Pani mgr inż. Aneta Wrodarczyk. Celem przeprowadzonego
konkursu było przede wszystkim zainteresowanie uczniów ZSMS tematyką bezpieczeństwa
w sieci, wykształcenie postawy ograniczonego zaufania do globalnej sieci oraz
wypracowanie zasad bezpiecznego korzystania z niej. Konkurs polegał na przygotowaniu
przez uczniów plakatu lub prezentacji multimedialnej w odpowiednich programach.
Powstały ciekawe prace:)
Lekcje profilaktyczne
2017-02-01
W miesiącu lutym i marcu odbywały się lekcje profilaktyczne na zajęciach z informatyki w
inicjatywa dla: klasach 1,2 i 3 liceum oraz 2 i 3 gimnazjum na temat:"Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej
uczniów
stronie.." Z kolei uczniowie klasy 3 K gimnazjum nagrali spoty i filmiki profilaktyczne na
temat bezpieczeństwa w internecie.

Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych
Częstochowa, Województwo: śląskie
2017-05-31
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-05-25
inicjatywa dla:
nauczycieli, uczniów
2017-05-18
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów
2017-04-19
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-12
inicjatywa dla:
nauczycieli,
dyrektorów
2017-03-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-22
inicjatywa dla:
uczniów

Szkolenie rady pedagogicznej
Szkolenie rady pedagogicznej w Szkole podstawowej na temat ochrony danych
osobowych w placówkach oświatowych.
Digital Youth Forum
uczniowie uczestniczyli w lekcji on-line. Uczestniczyli w spotkaniu, które dotyczyło
pozytywnego wykorzystywania internetu.
Podsumowanie programu Twoje dane -twoja sprawa w Częstochowie
Podsumowanie działań realizowanych na terenie Częstochowy w roku szkolnym
2016/2017. Podczas podsumowania 66 placówek oświatowych otrzymuje dyplomy,
podziękowania za aktywny udział w programie. Odbywają się również
podsumowania konkursów.
lekcje z GIODO
W dniu dzisiejszym w całej szkole odbyły się lekcje dotyczące ochrony danych
osobowych.
Prawa autorskie w działalności oświatowej
Szkolenie prowadzone przez adwokata z Katowic pana Jarosława Górę.
Szkolenie dla szkół przez fundację EduKABE
Szkolenie dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych na temat zagrożeń w
internecie prowadzone przez zaproszonego gościa z fundacji EduKABE z Łodzi.
Szkoloenie dla uczniów przez fundację EduKABE
Szkolenie dla uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych na temat zagrożeń w
internecie prowadzone przez zaproszonego gościa z fundacji EduKABE z Łodzi.
warsztaty "Chroń swoje dane"
Warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 19 na temat bezpieczeństwa w
internecie, ochrony danych osobowych oraz otwartych zasobów edukacyjnych.
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2017-03-20
inicjatywa dla:
nauczycieli
2017-03-20
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli

Szkolenie rady pedagogicznej
Szkolenie Rady Pedagogicznej ZSP nr 1 w Częstochowie w ramach programu
"Twoje dane-Twoja sprawa" prowadzone przez panią Magdalenę Celeban.
co wie o mnie telefon?
Gazetka na temat bezpieczeństwa w procesie przetwarzania danych osobowych
przez telefon.

Powiatowy konkurs z języka angielskiego
Zorganizowanie kolejny rok Powiatowego konkursu z języka angielskiego na temat
ochrony danych osobowych. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem,
rozstrzygnięcie nastąpi 18 maja podczas podsumowania programu w Częstochowie.
warsztaty
2017-03-15
Warsztaty na temat ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w sieci
inicjatywa dla:
prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i Macieja Wiłuna dla Gimnazjum nr
uczniów
19.
warsztaty ochrona danych osobowych
2017-03-10
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr 2
inicjatywa dla:
w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
uczniów
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
Prośba o udzielenie informacji
2017-03-06
Zorganizowanie w Częstochowie inicjatywy wśród nauczycieli i Dyrektorów
inicjatywa dla:
częstochowskich placówek oświatowych w związku z konsultacjami na temat wieku
nauczycieli,
podejmowania przez dzieci zgód na przetwarzanie danych osobowych. Zebranie
dyrektorów
informacji i przekazanie do GIODO.
warsztaty ochrona danych osobowych
2017-03-03
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr
inicjatywa dla:
18 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
uczniów
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Bądź bezpieczny w internecie
2017-02-10
W dniu dzisiejszym na zaproszenie Dyrekcji szkoły podstawowej nr 29 w
inicjatywa dla:
Częstochowie koordynator pani Magdalena Celeban przeprowadziła szkolenie w
uczniów, nauczycieli
związku z obchodami Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Szkolenie
dotyczyło ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie.
warsztaty ochrona danych osobowych
2017-02-03
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr
inicjatywa dla:
20 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
uczniów
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
2017-02-01
warsztaty ochrona danych osobowych
inicjatywa dla:
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Szkoły
uczniów
Podstawowej nr 46 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz
2017-03-17
inicjatywa dla:
uczniów
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2017-02-01
inicjatywa dla:
nauczycieli,
rodziców, uczniów
2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-14
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-13
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

ochrony danych osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę
Celeban i pana Macieja Wiłuna.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Chroń swoje dane
Gazetka na temat ochrony danych osobowych w związku z obchodami
Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ochrona danych osobowych
W dniu dzisiejszym został odczytany przez radiowęzeł list od Pani Minister
skierowany do uczestników programu. Został również poruszony temat ochrony
danych osobowych.
warsztaty z ochrony danych osobowych
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr
13 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
warsztaty z ochrony danych osobowych
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr
18 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
warsztaty ochrona danych osobowych w języku angielskim
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane warsztaty na temat ochrony danych
osobowych dla uczniów częstochowskich szkół gimnazjalnych, które były
prowadzone w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk -Szwed.
warsztaty ochrona danych osobowych
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Gimnazjum nr 7
w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie oraz ochrony danych
osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę Celeban i pana
Macieja Wiłuna.
warsztaty na temat bezpieczeństwa w internecie
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane zajęcia warsztatowe dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie na temat bezpieczeństwa w internecie
oraz ochrony danych osobowych. Warsztaty są prowadzone przez panią Magdalenę
Celeban i pana Macieja Wiłuna.
Warsztaty ochrona danych osobowych po angielsku
W dniu dzisiejszym zostały zorganizowane warsztaty na temat ochrony danych
osobowych dla uczniów częstochowskich szkół podstawowych, które były
prowadzone w języku angielskim przez panią Justynę Sobczyk -Szwed.
Warsztaty Otwarte Zasoby Edukacyjne
Odbyły się warsztaty dla szkół gimnazjalnych z Częstochowy prowadzone przez
pracownika Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie panią Annę Skowron na
temat otwartych zasobów edukacyjnych.

137

Inicjatywy VII edycji Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”
Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych z Otwartych Zasobów Edukacyjnych
Warsztaty dla uczniów częstochowskich szkół ponadgimnazjalnych na temat
Otwartych Zasobów Edukacyjnych prowadzone przez pracownika Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie panią Annę Skowron.
2016-12-07
Warsztaty ochrona danych osobowych
inicjatywa dla:
Podczas szkolenia uczniowie zostają wyposażeni w podstawowe informacje na
uczniów
temat ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie.
2016-12-02
warsztaty ochrona danych osobowych
inicjatywa dla:
Warsztaty dla Gimnazjum nr 7 w Częstochowie na temat ochrony danych
uczniów
osobowych i bezpieczeństwa w internecie.
2016-11-25
warsztaty ochrona danych osobowych
inicjatywa dla:
Warsztaty dla uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Częstochowie
uczniów
na temat ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa w internecie.
Warsztaty dotyczące ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa w internecie
2016-11-18
Szkolenie na temat podstawowej wiedzy o ochronie danych osobowych oraz na
inicjatywa dla:
temat bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzemocy. Szkolenie dla uczniów szkoły
uczniów
podstawowej numer 53 w Częstochowie
szkolenie
2016-11-07
W dniu dzisiejszym pani Magdalena Celeban przeprowadziła szkolenie dl 100
inicjatywa dla:
nauczycieli w Sali sesyjnej Urzędu Miasta na temat ochrony danych osobowych w
nauczycieli
szkołach. Natomiast pan Maciej Wiłun przedstawił podstawowe wiadomości na
temat bezpieczeństwa w internecie podczas przetwarzania danych osobowych.
Inauguracja działań podejmowanych Częstochowie w ramach programu
2016-11-04
Inauguracja działań, przedstawienie harmonogramu na nowy rok szkolny, opis
inicjatywa dla:
inicjatyw, szkoleń, warsztatów itp. Szkolenie prowadzone przez panią Barbarę
uczniów, nauczycieli Michalską - Fundacja EduKabe oraz pana Macieja Kępkę - Fundacja Dajemy
Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Kielce, Województwo: świętokrzyskie
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-08
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-03
inicjatywa dla:
uczniów

lekcja
Mój komputer, mój telefon - czy moje dane osobowe są bezpieczne?
lekcja
ABC...o ochronie danych osobowych.
lekcja
Temat: Czym są dane osobowe zwykłe i wrażliwe? Poprawność oceny sytuacji naruszenia w sytuacjach szkolnych.
lekcja
Temat: Czym są dane osobowe? Jak je chronić na co dzień? Poznanie podstawowych
pojęć. Praca zespołowa.
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2016-12-15
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-27
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

2016-11-23
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-10-28
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
rodziców

lekcja
Temat 1: Dane osobowe - wyjaśnienie pojęcia. Porządkowanie danych wg kategorii.
Temat 2: Dowód osobisty - ważny dokument. Analiza z uwzględnieniem ochrony
danych osobowych.
artykuł na stronie internetowej SOSW nr 1 w Kielcach
Umieszczenie artykułu na stronie internetowej Ośrodka informującego o przystąpieniu
do programu edukacyjnego. Załączenie materiałów szkoleniowych, z których będą
mogli korzystać nauczyciele w celu przeprowadzenia lekcji dotyczących ochrony
danych osobowych. http://sosw1.kielce.pl/2016/11/twoje-dane-twoja-sprawaogolnopolski-program-edukacyjny-generalnego-inspektora-ochrony-danychosobowych/#more-15666
Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
Inicjatywa skierowana była do nauczycieli, którzy przede wszystkim zostali zapoznani z
programem edukacyjnym. Pedagodzy w codziennej pracy skutecznie mogą przyczynić
się do wzrostu świadomości uczniów związanej z ochroną swoich danych osobowych .
Kilku nauczycieli w naszej placówce zadeklarowało, że przeprowadzi lekcje w klasach
na temat ochrony danych osobowych. Propozycje tematyki zajęć oraz pomysły na
prezentację treści związanych z ochroną danych osobowych zostały przedstawione w
ramach spotkania szkoleniowego WDN, na którym przypomniane zostały też
najważniejsze pojęcia związane z o.d
plakaty informacyjne
Rozwieszenie po szkole plakatów i ulotek informacyjnych GIODO promujących
program "Twoje dane, Twoja sprawa".

Zespół Szkolno - Przedszkolny
Daleszyce, Województwo: świętokrzyskie
2017-05-29
Ankiety wśród uczniów i nauczycieli
inicjatywa dla:
Przeprowadzono ankiety wśród uczniów i nauczycieli podsumowujących
uczniów, nauczycieli,
ogólnopolski program edukacyjny "Twoje dane - Twoja sprawa"
rodziców
Ankieta członków konkursu "Twoje dane - Twoja sprawa"
2017-05-26
Uczniowie pracowali w grupach nad hasłem "Ostrożnie wybieraj znajomych, oni
inicjatywa dla:
również ostrożnie cię wybierają". Stworzyli i przeprowadzili ankietę
uczniów
podsumowującą pracę w grupach.
Album GIODO
2017-05-19
Stworzenie przez uczniów albumu podsumowującego udział szkoły w
inicjatywa dla:
ogólnopolskim programie edukacyjnym "Twoje dane - Twoja sprawa". Decyzją pani
rodziców,
dyrektor album przez wychowawców przekazywany jest do wglądu wszystkich klas
nauczycieli, uczniów,
po kolei, tak aby każdy uczeń naszej szkoły mógł zapoznać się bezpośrednio z
dyrektorów
albumem. Później album ma zostać przekazany bibliotece szkolnej.
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Wystawa z programu "Twoje dane - Twoja sprawa"
14 uczniów z klasy IV b i VI b samodzielnie przygotowali 10 stanowisk i przez dwie
2017-04-06
godziny prezentowali je wszystkim uczniom z klas IV – VI. Odwiedzający mogli
inicjatywa dla:
podróżować po planszy gry „Twoje dane – Twoja sprawa”, w której nasza szkoła
rodziców,
bierze udział, obserwować zdjęcia z realizacji poszczególnych etapów.
nauczycieli, uczniów, Odwiedzający mogli również skorzystać z porad w jaki sposób chronić swoją
dyrektorów
prywatność, a przy okazji ustawić prywatność na swoim profilu na Facebooku.
Chętnie obejrzeli dwie prezentacje wykonane przez naszych uczniów. Jedną na
temat prywatności, a drugą o dzieciach w świecie gier.
Konkurs ABC "DANE OSOBOWE
17 lutego 2017 roku został przeprowadzony konkurs DANE OSOBOWE w klasie VI
B. Uczniowie biorący udział w konkursie "MIstrz wiedzy" samodzielnie stworzyli
2017-02-17
litery tworzące hasło: DANE OSOBOWE. Klasa została podzielona na 4 grupy.
inicjatywa dla:
Każda grupa dostała litery i kartkę z oznaczoną grupą. Uczniowie mieli 10 minut na
uczniów
ułożenie jak najwięcej wyrazów min. 3-literowych. Po danym czasie uczniowie
organizujący konkurs zapisali wyniki poszczególnych grup na tablicy. Jurorzy
sprawdzili poprawność wyrazów, niektóre skonfrontowali ze słownikiem.
Uczestnicy drużyny, która uzyskała najwięcej punktów wygrała dost
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Plakietki DODO
2017-01-27
27 stycznia nasza szkoła świętowała Dzień Ochrony Danych Osobowych, który w
inicjatywa dla:
tym roku przypadał na 28 stycznia. W związku z tym uczennice samodzielnie
rodziców,
przygotowały plakietki DODO (skrót Dzień Ochrony Danych Osobowych) i
dyrektorów, uczniów,
rozdawały je wszystkim rozpowszechniając promocję ochrony danych osobowych.
nauczycieli
Wielu uczniów i nauczycieli chętnie przyłączyło się do tej akcji, co nie mogło
pozostać niezauważone spacerując po korytarzach budynku naszej placówki.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs na plakat "Twoje dane - Twoja sprawa" dla klas 0-III
Przeprowadzony został konkurs GIODO „Twoje dane – Twoja sprawa” składający
2017-01-27
się z dwóch części. I część skierowana została do uczniów i ich rodziców klas 0-III.
inicjatywa dla:
Pragnęliśmy zachęcić rodziców do współpracy z dziećmi w realizacji plakatu
uczniów, rodziców promującego Ochronę Danych Osobowych. Prace uczniów i ich rodziców były
wykonane na brystolu w formacie A3 techniką dowolną i przekazane do 24 stycznia
do szkolnego koordynatora programu „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. wyłoniła
zwycięzców, których poznaliśmy 27 stycznia.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs qiuz "Twoje dane - Twoja sprawa" dla klas IV-VI
II część konkursu skierowana została do uczniów i ich rodziców klas IV - VI. II
Pragnęliśmy również zachęcić rodziców do współpracy z dziećmi w celu
2017-01-27
zdobywania i sprawdzenia wiedzy na temat Ochrony Danych Osobowych. Każda
inicjatywa dla:
klasa miała za zadanie wytypować jedną drużynę składającą się z trzech uczniów i
uczniów, rodziców
jednego rodzica, posiadająca telefon komórkowy z dostępem do Internetu. Każda
drużyna jednocześnie odpowiadała na pytania, z tematyki Ochrony Danych
Osobowych. Wpływ na końcowe wyniki miały, nie tylko ilość prawidłowych
odpowiedzi, ale również i czas udzielenia odpowiedzi.
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Prezentacja i ankieta
2017-01-27
Podsumowując uczeń Vi klasy Szymon Stępień przedstawił przygotowaną przez
inicjatywa dla:
siebie prezentację multimedialną na temat ochrony danych osobowych, a Adrian i
uczniów, dyrektorów,
Małgosia Bandura przeprowadzili ankietę wśród uczniów sprawdzając skuteczność
rodziców, nauczycieli
przekazanych informacji przez ich kolegę. Wyniki opracowane zostały
zamieszczone na gazetce szkolnej.
Białe święta GIODO
Nasza szkoła w II etapie gry „Mistrz wiedzy” wylosowała zadanie, w którym
2016-12-14
musieliśmy stworzyć kartki z życzeniami świątecznymi w dowolnym formacie i
inicjatywa dla:
dowolną techniką. Elementami dekoracyjnymi były hasła na temat ochrony danych
nauczycieli,
osobowych. Treść życzeń skierowaliśmy do wszystkich szkół z naszej gminy.
rodziców,
Powstały wspaniałe kartki, dwie z nich uczniowie wraz z koordynatorem projektu p.
dyrektorów, uczniów
Agnieszką Baran przekazały osobiście do sąsiadującego Gimnazjum im. Jana Pawła
II i Miejsko-Gminnego Żłobka w Daleszycach.
OGÓLNOPOLSKA GRA PLANSZOWA „MISTRZ WIEDZY”
W ramach VII EDYCJI PROGRAMU GIODO nasza szkoła, wśród 48 szkół z
Polski, bierze udział w OGÓLNOPOLSKIM PROJEKCIE GRY PLANSZOWEJ –
EDUKACYJNEJ pt. „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Co trzy tygodnie dostajemy
2016-12-02
zadania do realizacji w terminie od listopada do czerwca. Wykonując je będziemy
inicjatywa dla:
chcieli zaangażować i uświadomić jak największą ilość osób. Z góry prosimy
uczniów
wszystkich o owocną współpracę. Realizując pierwsze zadanie uczniowie naszej
szkoły stworzyli lizaki informujące przedszkolaków o udziale naszej szkoły w
programie GIODO. 2 grudnia przekazali osobiście swoje dzieła najmłodszym
grupom.
Szkolenie rodziców
2016-11-29
29 listopada 2016 r. wychowawcy klas I - VI na spotkaniach z rodzicami przeszkolili
inicjatywa dla:
rodziców w zakresie Ochrony Danych Osobowych i poinformowali ich o
rodziców
uczestnictwie szkoły w programie organizowanym przez GIODO.
Szkolenie uczniów
2016-11-18
Od 18 listopada do końca miesiąca wszyscy nauczyciele naszej szkoły klas I - VI
inicjatywa dla:
przeszkolili uczniów w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz programu Twoje
uczniów
Dane - Twoja Sprawa.
Szkolenie nauczycieli
2016-11-17
17 listopada 2016 roku szkolny koordynator programu Twoje dane - Twoja sprawa
inicjatywa dla:
przeprowadził dwugodzinne szkolenie nauczycieli na temat Ochrony Danych
nauczycieli
Osobowych.
2016-11-15
Gazetka informacyjna o ochronie danych osobowych
inicjatywa dla:
Uczniowie wraz z koordynatorem programu przygotowali wystawkę ścienną z
nauczycieli, uczniów, informacjami na temat ochrony danych osobowych, programu edukacyjnego "Twoje
rodziców,
dane - twoja sprawa" oraz z poradami jak bezpiecznie korzystać z zasobów
dyrektorów
Internetu.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalmnych nr 1 im. ks. St. Konarskiego
Jędrzejów, Województwo: świętokrzyskie
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2016-11-30
inicjatywa dla:
uczniów,
rodziców

I etap gry planszowej edukacyjnej "Mistrz Wiedzy"
uczniowie w pierwszym etapie mieli za zadanie stworzyć zakładki ,zrobili je, była
wystawa zakładek w bibliotece, zakładki zostaną podarowane bibliotece w szkole
podstawowej. Informacja na szkolnej stronie
http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/wydarzenia/722/mistrzowie-ochrony-danychosobowych

2016-11-09
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów,
rodziców

stworzenie gazetki GIODO
Duża tablica ogłoszeniowa na I piętrze na korytarzu szkolnym, gazetka będzie do końca
roku szkolnego , plakaty zostają, co jakiś czas będą zmieniane informacje dotyczące
danych osobowych ,tablica ta przeznaczona została przeze mnie wyłącznie na program
Giodo <Twoje dane Twoja sprawa>

2016-10-27
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów,
dyrektorów,
rodziców

Informacja o szkoleniu na naszej szkolnej stronie www.
Pierwsza inicjatywa to poinformowanie całej społeczności szkolnej za pomocą szkolnej
strony www o przystąpieniu szkoły do programu GIODO. Wkrótce powstanie na stronie
specjalna zakładka w której będą zamieszczane wszystkie informacje dotyczące
uczestnictwa w programie jak i inicjatyw przeprowadzanych na terenie szkoły .
http://www.zsp1.jedrzejow.com.pl/wydarzenia/698/ogolnopolski-program-edukacyjnygiodo-twoje-dane-twoja-sprawa

Zespół Szkół w Wodzisławiu
Wodzisław, Województwo: świętokrzyskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
30.05.2017 r. w ramach Szkolnego Dnia Bezpieczenstwa Cyfrowego uczniowie i
2017-05-30
nauczyciele szkoły podstawowej spotkają się z edukatorem, który przybliży im
inicjatywa dla:
problem bezpieczeństwa cyfrowego w Internecie ze szczególnym uwzględnieniem
uczniów
cyberprzemocy – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii
komórkowej. Uczniowie klas 3 i 4 będą uczestniczyć w warsztatach- "Bezpieczeństwo
w kontaktach z innymi". Uczniowie klasy piątej wezmą udział w warsztatach pt.
Bezpieczeństwo własnego wizerunku".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-05-26
Projekt edukacyjny _"Twoje dane - twoja sprawa"
inicjatywa dla:
Uczennice klasy 3a przygotowały dla swoich kolegów projekty edukacyjne pt. „Twoje
uczniów
dane- twoja sprawa.” w których przedstawiły najważniejsze informacje i wskazówki
jak chronić swoje dane osobowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-05-23
Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.
inicjatywa dla:
Spotkanie edukatora z uczniami gimnazjum na temat zagrożeń w Internecie.
uczniów
Zwrócenie uwagi uczniów na "tożsamość cyfrową", "reputację online".
2017-05-23
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Cyberprzemoc-warsztaty dla uczniów gimnazjum. Bezpieczna Szkoła Cyfrowanauczycieli,
konferencja.
uczniów, rodziców Uczniowie klas I i II wzięli udział w warsztatach na temat cyberprzemocy, natomiast
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2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów

2017-05-08
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-30
inicjatywa dla:
rodziców

2017-03-24
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-06
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

nauczyciele , rodzice i przedstawiciele władz samorządowych uczestniczyli w
konferencji z udziałem pana Grzegorza Jankowskiego na temat Bezpiecznej Szkoły
Cyfrowej.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Jak chronić swoje dane osobowe?
Uczennice klasy 2b przygotowały dla swoich kolegów krókie przedstawienie i
wskazówki jak chronić swoje dane osobowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje informatyki - Co to jest baza danych?, Baza danych wokół nas.
W klasach I gimnazjum na lekcjach informatyki uczniowie poznali co to jest baza
danych, jak funkcjonuje w otaczającym ich świecie i jak należy chronić swoje dane
osobowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wos-u- System bankowy. E- banking.
• Wzrost wśród uczniów znajomości zagadnień ekonomicznych z zakresu obrotu
bezgotówkowego oraz bankowości elektronicznej. Uczniowie wymieniali: wady i
zalety e- bankingu, wskazówki jak uchronić się przed kradzieżą tożsamości i dbać o
swoje pieniądze. Ponadto 3 drużyny z klas drugich zaprojektowały i wykonały kartę
bankomatową oraz projekt graficzny aplikacji mobilnej dotyczącej bankowości
elektronicznej na konkurs.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Spotkanie z rodzicami- „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”
W trakcie spotkania poruszono problem bezpieczeństwa cyfrowego dziecka w
Internecie. Zwrócono uwagę na zagrożenia m.in.: kontakty z nieznanymi osobami,
niewłaściwe dla rozwoju dziecka treści na które może się ono przypadkowo natknąć,
cyberprzemoc – przemoc przy wykorzystaniu kanałów internetowych oraz telefonii
komórkowej. Rodzice w skupieniu wysłuchali wystąpienia p. A. Pałczyńskiego i
obejrzeli prezentację „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży”, w której
przedstawiono zagrożenia w Internecie, sposoby przeciwdziałania im oraz przykłady
cyberprzemocy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza kl. 2c- Podejmuj mądre decyzje i pamiętaj o tym, aby
innym też pozwolić decydować.
Podczas lekcji wychowawczej uczniowie zostali zapoznani z możliwością
odmówienia lub wyrażenia zgody na gromadzenie danych osobowych i bycie
swiadomym, że zgodę można cofnąć. Lekcja odbyła się według scenariusza z
materiałów GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Opinia na temat prawidłowego wieku dziecka do wyrażania zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Przeprowadzenie sondy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli na temat: „Czy 13 lat
to prawidłowy wiek, aby dziecko samodzielnie mogło wyrazić zgodę na przetwarzanie
danych osobowych w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego”. Zdaniem
wszystkich respondentów ( badaniem objętych było około 50 osób) 13 lat to zbyt niski
wiek, aby dziecko samodzielnie podejmowało taką decyzję.
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2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza-"Czym jest prywatność? Dlaczego jest ona ważna?"
W trakcie zajęć uczniowie kształtowali umiejętność przemyślanego podejścia do
prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem prywatności online i offline.
Przedstawiali przykłady naruszania prywatności w życiu codziennym i sposoby
radzenia sobie w takich sytuacjach. Uzasadniali, dlaczego prawo do prywatności jest
podstawowym prawem każdego człowieka

2017-01-27
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Odczytanie listy GIODO.
Zapoznanie uczniów i nauczycieli z listem GIODO z okazji Dnia Ochrony Danych
Osobowych przez odczytanie listu przez radiowęzeł.

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja wychowawcza- "Chroń swoje dane - masz do tego prawo".
"Chroń swoje dane- masz do tego prawo"- lekcja wychowawcza w kl. lI c gim na
temat ochrony danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie dla rodziców na temat danych osobowych i ich ochrony.
2017-01-19
Podczas zebrania z rodzicami nauczyciele przekazali informacje na temat danych
inicjatywa dla:
osobowych i ich ochrony, których głównym celem było zwrócenie uwagi na
rodziców
zagrożenia jakie niesie za sobą nieznajomość praw jakie mają w dziedzinie ochrony
danych osobowych. Wychowawcy przekazali rodzicom praktyczne wskazówki, które
mogą się przydać w życiu codziennym i podczas wyjazdu z dziećmi na zimowiska.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-19
Lekcja wychowawcza "Twoje dane - twoja sprawa".
inicjatywa dla:
„Twoje dane- twoja sprawa” lekcja wychowawcza w kl. 1a gim na temat ochrony
uczniów
danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-19
Lekcja wychowawcza- "Twoje dane- twoja sprawa".
inicjatywa dla:
„Twoje dane- twoja sprawa” lekcja wychowawcza w kl. 1a gim na temat ochrony
uczniów
danych osobowych.
2017-01-16
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka tematyczna o ochronie danych osobowych.
nauczycieli,
Wykonanie gazetki tematycznej na temat danych osobowych i 28. I Dnia Ochrony
uczniów, rodziców Danych Osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-11-22
Szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych”.
inicjatywa dla:
Szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych” dla
nauczycieli
nauczycieli i pracowników szkoły poprowadził p. Tomasz Paprocki . Zebrani zostali
zapoznani z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
2016-11-07
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Informacje o programie "Twoje dane- Twoja sprawa".
nauczycieli,
Publikacja informacji o udziale w programie na stronie internetowej szkoły.
uczniów, rodziców
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
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2016-11-02
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja języka niemieckiego -In der Praxis. Dane personalne.
Lekcja z języka niemieckiego w klasie 2 gimnazjum (In der Praxis. Dane personalne.)
na temat danych osobowych i ich ochrony w Internecie.

Zespół Szkół w Woli Jachowej
Górno, Województwo: świętokrzyskie
2017-05-11
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-27
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-20
inicjatywa dla:
rodziców
2016-12-16
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-07
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-25
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-25
inicjatywa dla:
rodziców,
uczniów
2016-11-18
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-04
inicjatywa dla:
uczniów

Konkurs na uczniowski projekt grupowy.
Konkurs na uczniowski projekt grupowy "Twoje dane – Twoja sprawa" – forma
prezentacji rezultatu projektu: prezentacja multimedialna, spot lub plakat.
Lekcja z filmem.
Lekcja z filmem – „Cyberszantaż” (dyskusja).
Warsztaty filmowe.
Warsztaty filmowe – pomysł na spot przestrzegający przed bezmyślnym ujawnianiem
danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Kto chce Twoje dane?"
„Kto chce Twoje dane?” – warsztaty dla uczniów na godzinach z wychowawcą.
Spotkanie z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców – Skuteczna ochrona danych osobowych. Odpowiedzialność
uczniów za treści zamieszczane w Internecie.
Spektakl profilaktyczny.
Spektakl profilaktyczny na temat cyberprzemocy dla uczniów gimnazjum.
Spotkanie z przedstawicielem Policji.
Spotkanie z przedstawicielem Policji – prelekcja na temat cyberprzemocy i
odpowiedzialności za treści zamieszczane w Internecie.
„ABC danych osobowych”
„ABC danych osobowych” – zajęcia uczniów z pedagogiem szkolnym (klasa 3a, 3b).
Gazetka na korytarzu szkolnym.
Gazetka na temat Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”.
"ABC danych osobowych"
„ABC danych osobowych” – zajęcia uczniów z pedagogiem szkolnym (klasa 2a, 2b).
„ABC danych osobowych”
„ABC danych osobowych” – zajęcia uczniów z pedagogiem szkolnym (klasa 1).
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2016-11-03
inicjatywa dla:
nauczycieli

Rada pedagogiczna
Rada pedagogiczna – prezentacja głównych założeń Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego „Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych.”
Zapoznanie nauczycieli z materiałami edukacyjnymi otrzymanymi od realizatorów
programu (GIODO), ustalenie działań szkoły podejmowanych w ramach realizacji
programu (koordynator szkolny programu).

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie
Rybno, Województwo: warmińsko-mazurskie
Dzieciaka i Loco przygody w sieci - filmy
2017-05-19 Podczas zajęć oglądano i omawiano filmy z serii " Dzieciaka i Loco przygody w sieci".
inicjatywa
Filmy dotyczyły wirusów komputerowych - ich wpływu na funkcjonowanie komputera oraz
dla: uczniów możliwości wypłynięcia danych. Na podstawie filmów omówiono również pojęcie
cyberprzemocy i uzależnienia od komputera, smartfona, tableta.
Twoje dane - twoja sprawa. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów.
2017-04-27 Uczniowie rozpoczęli zajęcia od rozwiązania dwóch rebusów wyświetlanych na tablicy
inicjatywa
interaktywnej. Po wprowadzeniu w temat, uczniowie w parach tworzyli pytania do
dla: uczniów wypełnionej krzyżówki. Następnie omawiano kolejne hasła, dzieląc się swoimi
propozycjami.
2017-03-15
Netykieta
inicjatywa
Zajęcia w kl. V - Netykieta, czyli zasady prawidłowego zachowania w internecie.
dla: uczniów
2017-02-23 Netykieta
inicjatywa
Tym razem klasa IV a poznała pojęcie netykiety. W sali komputerowej z uczniami
dla: uczniów omawiano kolejne punkty prawidłowego zachowania w sieci.
Twoje dane - twoja sprawa - scenki
W Oddziale przedszkolnym gr. II odbyły się zajęcia w ramach projektu „Twoje dane, Twoja
sprawa”. Na początku zajęć odbyła się pogadanka na temat czym są dane osobowe i po co
2017-02-22 należy je chronić. Następnie odbyły się zabawy „Nie podaję moich danych” oraz
inicjatywa
„Zakłócenia”. Podczas tej pierwszej, dzieci odgrywały scenki dramowe. Pierwsze dziecko
dla: uczniów wcieliło się w rolę nieznajomego, który próbuje wyciągnąć informacje nt. danych
osobowych drugiego dziecka. Zabawa miała na celu kształtować odpowiednie zachowanie
w kontaktach z obcymi. Na koniec obejrzały filmiki Botnet i Użależnienie, które miały na
celu
Netykieta
Zajęcia w klasie VI b. Temat: Korzystam z internetu - jestem odpowiedzialny i kulturalny.
2017-02-20 Lekcja opierała się na dyskusji nt. niewłaściwych zachowań w sieci. Uczniowie podawali
inicjatywa
dużo przykładów z własnego życia. Używanie wulgaryzmów i obrażanie w grach
dla: uczniów internetowych, portalach społecznościowych to główne przejawy cyberprzemocy jakiej
doznali uczniowie. Omówiono pojęcie netykiety oraz sposobów na uniknięcie
niewłaściwych zachowań w internecie.
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2017-02-13
inicjatywa
dla: uczniów

2017-02-09
inicjatywa
dla: uczniów
2017-02-08
inicjatywa
dla: uczniów

2017-02-08
inicjatywa
dla: uczniów

2017-01-17
inicjatywa
dla: uczniów

2016-12-21
inicjatywa
dla: uczniów

2016-12-16
inicjatywa
dla: uczniów
2016-12-15
inicjatywa
dla: uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Danych Osobowych
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych ( 28 stycznia) 16 DDH Leśne Duszki
opracowały gazetkę o programie " Twoja dane - twoja sprawa". Skupiono się głównie na
rodzajach danych osobowych, danych wrażliwych, cyberprzemocy oraz zagrożeniach jakie
mogą się pojawić przy wycieku danych. Opracowano również zasady, jakimi należy
kierować się podczas korzystania z internetu. Gazetka jest modyfikowana. Aktualnie
pojawił się list od Generalnego Inspektora Danych Osobowych, skierowany do dyrektorów,
nauczycieli, rodziców i uczniów. Zapraszamy do zapoznania się ze słowami pani dr Edyty
Bielak - Jomaa.
Twoje dane - twoja sprawa.
Zajęcia w klasie III b. Temat: Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Celem głównym zajęć było zapoznanie uczniów z koniecznością ochrony
danych osobowych. Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, poznali pojęcie danych osobowych
i danych wrażliwych oraz dowiedzieli się dlaczego należy chronić swoje dane osobowe.
Bezpieczny internet
Zajęcia w klasie IV b. Temat: Poznaj bezpieczny internet. Podczas lekcji w bibliotece
rozmawiano o ochronie danych osobowych w internecie. Uczniowie zapoznali się z
netykietą oraz korzystali z bezpiecznej strony sieciaki.pl
Netykieta
08.02.2017 r. - Zajęcia w klasie VI a. Temat: Netykieta czyli zasady dobrego zachowania w
internecie. Lekcja odbyła się w sali komputerowej. Uczniowie mieli za zadanie wyszukać w
internecie pojęcie netykieta. Po zapoznaniu się z teorią przeanalizowano wszystkie punkty
netykiety. Uczniowie bardzo zaangażowali się w zajęcia. Do każdego punktu netykiety
potrafili podać przykład ze swojego życia, potwierdzając przykłady nieprawidłowego
zachowania w sieci.
Twoje dane - twoja sprawa
Uczniowie rozwiązywali krzyżówki dotyczące danych osobowych. Następnie dyskutowano
nt. danych osobowych, danych wrażliwych. Uczniom uświadomiono, że nasza szkoła
przystąpiła do programu: Twoje dane - Twoja Sprawa. Klasę poproszono również o
zapoznanie się z wiszącą gazetką.
Gazetka
Podczas zbiórki, 16 DDH Leśne Duszki opracowały gazetkę o programie " Twoja dane
twoja sprawa. Skupiono się głównie na rodzajach danych osobowych, danych wrażliwych,
cyberprzemocy oraz zagrożeniach jakie mogą się pojawić przy wycieku danych.
Opracowano również zasady, jakimi należy kierować się podczas korzystania z internetu.
Chronisz dane, chronisz siebie
Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym gr. I. Głównym celem zajęć było poznanie przez
wychowanków, konieczności ochrony danych osobowych. Dzieci poznały definicję danych
osobowych, nauczyły się rozróżniać poszczególne rodzaje danych osobowych.
Wychowankowie poznali również zasady związane z ochroną danych oraz niebezpieczne
skutki ujawniania swoich danych oraz danych innych osób.
Krzyżówki
Tym razem klasa VI b pracując w grupach podsumowała zdobyte wcześniej wiadomości.
Zadaniem trzech grup było stworzenie "odwróconych" krzyżówek. Uczniowie mieli podane
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2016-12-15
inicjatywa
dla: uczniów

2016-12-09
inicjatywa
dla: uczniów

2016-12-07
inicjatywa
dla: uczniów

2016-11-28
inicjatywa
dla: uczniów

2016-11-21
inicjatywa
dla: uczniów

2016-11-18
inicjatywa
dla: uczniów
2016-11-16
inicjatywa

hasła: cyberprzemoc, dane osobowe, dane wrażliwe. Do hasła należało wykonać pytania,
związane z tematem, które pozostałe grupy w drodze konkurencji odgadywały.
Twoje dane - twoja sprawa
Zajęcia w klasie IV a Temat: Twoje dane - twoja sprawa Podczas zajęć uczniowie
rozwiązywali krzyżówki i wykreślanki związane z tematem lekcji oraz rozmawiali o tym
czym są dane osobowe, dane wrażliwe oraz dlaczego należy je chronić.
Zjawisko cyberprzemocy
Zajęcia miały na celu uświadomienie uczniom zjawiska cyberprzemocy. Uczniowie
dosknale orientowali się w teorii dlatego skupiono się głównie na praktycznych
przykładach: hejtowania, wstawiania nieodpowiednich zdjęć, podawania swoich danych
przy zakupach w internecie. Z uczniami dyskutowano nad konsekwencjami zaznaczania pól
bez ich przeczytania. Uczniom uzmysłowiono również, że każdy złośliwy komentarz,
emotikonka może doprowadzić do nieszczęscia drugiej osoby. W niektórych przypadkach
również nieodpowiedni wpis może doprowadzić do konsekwencji karnych...
Zajęcia w Oddziale Przedszkolnym
Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez wychowawcę w ramach projektu „Twoje dane,
Twoja sprawa”. Zwrócono uwagę dzieci na zagrożenia jakie niesie ze sobą kontaktowanie
się z obcymi, nieznajomymi osobami oraz zagrożenia wynikające z ujawniania swoich
danych zwykłych tj. imię, nazwisko, adres. Nauczyciel podczas rozmowy wspólnie z
dziećmi stworzył pojęcie „obcego”. Na podstawie przykładowych zachowań„obcych”
dorosłych dzieci odróżniały prawidłowo "dobrych" dorosłych od „złych” dorosłych. Ponadto
oglądały filmiki: Botnet i Uależnienie i na ich podstawie wykonały rysunki.
Lekcja wprowadzająca
Lekcja w klasie IV na temat: " Moje dane - moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe."
Zaznajomienie uczniów z takimi pojęciami jak: dane osobowe, dane wrażliwe. Rozmowa na
temat konieczności ochrony własnych danych oraz uświadomienie uczniom konsekwencji
ujawniania swoich danych w sieci.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka
W związku z Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka – 20 XI w ciągu czterech tygodni
realizowany był projekt edukacyjny. Zaplanowano liczne działania. Zostały przeprowadzone
zajęcia i lekcje na temat praw dziecka. Uczniowie na apelu wysłuchali przesłania od
Rzecznika Praw Dziecka, a zarazem naszego patrona Marka Michalaka. Zwrócił on uwagę,
że prawa dziecka są bardzo ważne i potrzebne, ale przysługują też innym dzieciom i
dorosłym. Powinniśmy szanować innych, tak jak chcielibyśmy, żeby nas szanowano.
Dorośli natomiast muszą tak ten świat tworzyć, żeby dzieci czuły, że są bezpieczne, kochane
i szanow
Lekcja
Temat lekcji: Do czego może doprowadzić udostępnianie danych w sieci? Pokaz
multimedialny. Uczniowie oglądali filmy dotyczące zagrożeń w internecie. Po każdym
filmie dyskutowano o jego przekazie i własnych przykładach uczniów dotyczących
korzystania z sieci.
szkolenie
Szkolenie Rady Pedagogicznej nt. Programu " Twoje dane - twoja sprawa". Przekazanie
najważniejszych informacji nt. programu. Zapoznanie z materiałami edukacyjnymi.
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dla:
nauczycieli
Szkolenie
Podczas zebrania Rady Pedagogicznej pedagog szkolny przedstawił dyrektorom i
nauczycielom główne założenia, cele i zadania programu: " Twoje dane - twoja sprawa".
Przekazano materiały i scenariusze oraz zapoznano zebranych z "Europejskim
podręcznikiem: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach". Zachęcono
wszystkich do wspierania pedagoga w realizacji programu.
Bezpieczeństwo w sieci
Podczas lekcji wykorzystano część scenariusza: "Nie ujawniajmy swoich danych 2016-11-04
zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w Internecie". Uczniowie z kl. IV zostali podzieleni na
inicjatywa
trzy grupy. Pierwsza grupa opracowywała zalety internetu, druga grupa zagrożenia
dla: uczniów
wynikające z korzystania z internetu, trzecia grupa zasady bezpiecznego korzystania z
internetu. Następnie wspólnie omawiano wyniki prac grup, które zostały zapisane na tablicy.
Zakładka - strona internetowa
2016-10-28 Na stronie internetowej naszej szkoły powstała nowa zakładka pt. " Program ,,Twoje dane inicjatywa
twoja sprawa". Dzięki niej rodzice oraz uczniowie mogą na bieżąco śledzić jakie działania
dla: rodziców są podejmowane w ramach realizacji programu. Adres strony:
https://sprybno.edupage.org/text8/
2016-11-16
inicjatywa
dla:
nauczycieli

Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Armii Krajowej
ELBLĄG, Województwo: warmińsko-mazurskie

2017-05-17
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-01
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Kiedy uczeń chroni i strzeże,
nikt mu danych nie zabierze”
Celem konferencji było upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka i ochronie danych
osobowych oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
Wydarzenie objęli honorowym patronatem: · Prezydent Elbląga Witold Wróblewski, ·
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak · Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych dr Edyta Bielak–Jomaa.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Tuż po powrocie z ferii zimowych w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Ochrony
Danych Osobowych. W tym roku przygotowaliśmy krótką inscenizację promującą
ostrożność i czujność, zwłaszcza w odniesieniu do relacji internetowych. Ponadto po
uroczystości uczniowie klas 0-3 mogli uczestniczyć w mini targach związanych z
ochroną danych. Mieli do dyspozycji uczestnictwo w krótkim quizie, mogli zagrać w
bingo, a najmłodsi mogli wykazać się zdolnościami manualnymi kolorując
kolorowankę.
Luty miesiącem bezpiecznego Internetu
W lutym podejmowaliśmy wiele działań, które pogłębiały wiedzę uczniów o tym, jak
bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu. Obchody DBI zainaugurowaliśmy apelami
dla klas 4-6 i 0-3. Starsi uczniowie przedstawili scenkę nt. uzależnienia od komputera i
Internetu, młodsze dzieci wysłuchały wierszyków tematycznych i malowały plakaty w
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2016-11-17
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-10
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-07
inicjatywa dla:
uczniów

2016-10-31
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

2016-10-28
inicjatywa dla:
uczniów

grupach „Surfuję - respektuję”. W holu szkolnym widniała gazetka przedstawiająca
„Zasady Netykiety”.
Dzień Praw Ucznia
17 listopada 2016 roku w naszej szkole zorganizowano Dzień Praw Ucznia
przypominając dzieciom o tym, że mają swoje prawa, a nie tylko obowiązki. W celu
uczczenia Dnia Praw Ucznia dzieci samodzielnie przygotowały pizzę w pizzerii,
zgodnie z własnymi upodobaniami.
Dzień Praw Dziecka
Klasa 3.e zorganizowała wzruszającą scenkę na temat Janusza Korczaka oraz praw
dziecka. Odwiedziła każdą klasę w celu właściwego dotarcia do każdego ucznia. Na
zakończenie wszyscy uczniowie zostali poczęstowani słodka niespodzianką w ramach
prawa do radości.
Bal Aniołów „U Pana Boga mamy jedno imię”
Bal odbył się 7 listopada 2016 roku dla uczniów klas 0 – 3. Celem przedsięwzięcia było
przypomnienie dzieciom haseł związanych z ochroną danych osobowych. Dzieci
podczas imprezy brały udział w różnorodnych konkursach: • „Zgadnij, kim jestem” –
konkurs kostiumów • „Znajdź mnie po…” – dzieci łączą się w pary ze względu na
wspólne zainteresowania, jednakowy kolor oczu, włosów, itp. Ponadto dzieci
wysłuchały przypowieści biblijnych, które jednoznacznie odnosiły się do tego, ze każdy
z nas jest inny, ale dla Pana Boga wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawa.
Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
Prowadzenie Szkoleniowej Rady Pedagogicznej dla nauczycieli odbyło się po
konferencji w Warszawie. Podczas spotkania omówiono cele Programu jego etapy,
zaprezentowano dane dotyczące liczby placówek biorących udział w VII edycji
Programu, omówiono harmonogram, przedstawiono przykłady inicjatyw realizowanych
w poprzednich latach oraz ustalono harmonogram działań w Szkole Podstawowej Nr 15
im. Armii Krajowej w Elblągu.
Bal „Jestem sobą”
Bal odbył się w październiku, jako impreza inaugurująca nowy rok szkolny z GIODO.
Impreza rozpoczęła się od przypomnienia działań z zeszłego roku. Uczniowie dzielili się
wrażeniami oraz zdobytą wiedzą. Podczas balu „Jestem sobą” uczniowie mieli stworzyć
wizerunek kogoś innego, tak by symbolicznie ochronić własne dane osobowe. Podczas
balu mogliśmy spostrzec zwierzątka, postacie z bajek i filmów animowanych, wielkich
bohaterów, rycerzy, wojowników ninja i wiele innych. Największą atrakcja okazał się
być pokaz talentów, specjalnie przygotowany na niniejszą imprezę.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu
Kalisz, Województwo: wielkopolskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
SZTAFETA POKOLEŃ
2017-01-24
Po wcześniejszym szkoleniu przeprowadzonym przez ABI kaliskiego ODN-u grupa czterech
inicjatywa
uczniów Zespołu Szkół Techniczno Elektronicznych w Kaliszu w dniu 24 stycznia
dla: uczniów
przeprowadziął dwie lekcje dotyczace ochrony danych osobowych w klasach trzecich Szkoły
Postawowej nr 13 w Kaliszu. W skąłd jednostyki lekcyjnej poza częścią striicte
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instruktażową weszły quiz dla dzieci z podstawowych pojęc informatycznych, prezentacja
multimedialna dotycząca sposobów budowy haseł, wykonania i analiza wiersza "Gadułki"
napisanego specjalnie na tę okazję przez jednego z młodych wykładowców oraz konkurs
rysunkowy

Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum w Sarbicach
Sarbice, Województwo: wielkopolskie
2025-10-08
inicjatywa dla:
rodziców

2017-01-23
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-28
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-22
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-21
inicjatywa dla:
uczniów

2016-12-13
inicjatywa dla:
uczniów

Spotkanie z dzielnicowym Gimnazjum i Szkoła Podstawowa
W dniu 20 kwietnia odbyło się spotkanie rodziców z dzielnicowym na temat zagrożeń
wynikających z korzystania z Internetu. Szczególnie skupiono się na uzależnieniach od
komputera i od gier komputerowych. Dzielnicowy zapoznał rodziców z
niebezpiecznymi działaniami w Internecie tj. cyberprzemoc, czy seksting.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W tygodniu poprzedzającym 28 stycznia (DODO) odbyły się w klasach I - III zajęcia
według scenariusza"Gra - odszyfruj ptaka DODO" . W tych klasach zostanie wybrany
najpiękniej pokolorowany ptak DODO , natomiast w klasach IV- VI uczniowie mieli
za zadanie zrobić plakat na temat właściwych i prawidłowych zachowań w Internecie.
W klasach gimnazjalnych uczniowie przygotowują prezentację multimedialną i ulotkę
na temat ochrony danych osobowych. Część zajęć zostało przeniesionych na zajęcia w
II połowie lutego ze względu na ferie.
Twoje dane - Twoja sprawa
Lekcja wychowawcza dla uczniów klasy IV - przedstawiono uczniom czym są dane
osobowe i dlaczego ich ochrona jest tak ważna w dzisiejszym świecie. Uczniowie byli
bardzo zainteresowani tematyką zajęć.
Rozmowa z dzielnicowym
Uczniowie z klas IV - VI oraz uczniowie z gimnazjum spotkali się z panem
dzielnicowym. Spotkanie dotyczyło cyberprzemocy, odpowiedniego zachowania się w
szkole i poza szkołą. Podobne spotkanie o tej samej tematyce odbyło się w styczniu dla
klas młodszych (I-III) oraz dzieci z zerówki.
KL. II G Kto chce Twoje dane osobowe?
Na lekcji zastępczej została przeprowadzona lekcja na temat: "Kto chce Twoje dane
osobowe". Uczniowie zgodnie ze scenariuszem zostali podzieleni na 3 grupy, każda
grupa wywiązała się ze swojego zadania. Lider każdej grupy przedstawił przypisane im
zadanie, uczniom bardzo podobała się praca w grupach, widać było ich zaangażowanie
i ciekawość.
Gra "Uratuj swoje miasto"
Na lekcji została przeprowadzona przez panią Annę Wieczorek - Pajor zmodyfikowana
wersja gry" Uratuj swoje miasto", Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o
mieście, dostrzegły niebezpieczeństwa związane z przekazywaniem danych osobowych
w internecie.
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2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

Gimnazjum kl. !
Na lekcji matematyki dla klasy I Gimnazjum została prze prowadzona lekcja według
scenariusza "Kiedy musimy ujawnić swoje dane osobowe"?
Dane osobowe
2016-12-12
Uczniowie klasy VI brali udział w zajęciach na temat danych osobowych, następnie
inicjatywa dla:
rozwiązywali rebusy i krzyżówki, rozmawiali o prezentacji dotyczącej ochrony danych
uczniów
osobowych która im wcześniej została przedstawiona.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-12
Zasady postępowania które pomogą czuć się bezpiecznie w sieci.
inicjatywa dla:
Na lekcji wychowawczej pedagog szkolny wraz z uczniami klasy IV omawiała z
uczniów
uczniami zasady właściwego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie
wykazywali się kreatywnością i pomysłowością w tworzeniu tych zasad.
2016-12-09
Co to są dane osobowe?
inicjatywa dla:
Na lekcji matematyki w klasie 4 została przeprowadzona pogadanka na temat - co to są
uczniów
dane osobowe, dzieci również rozwiązały krzyżówkę dotyczącą danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2016-12-08
Gazetka
inicjatywa dla:
Wykonanie gazetki szkolnej przez klasę pierwszą gimnazjum. Gazetka jest dostępna
nauczycieli,
dla wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców. Przedstawione zostały zasady
rodziców, uczniów
bezpiecznego poruszania się na stronach internetowych.
Edukacja wczesnoszkolna
2016-12-02
Na lekcji w klasie II zostały przeprowadzone przez panią B. Jurkiewicz zajęcia według
inicjatywa dla:
scenariusza:"Chronisz dane, chronisz siebie". Uczniowie podczas zajęć bardzo
uczniów
aktywni, zaangażowani w poszczególne zadania.
Kto chce Twoje dane osobowe
2016-12-01
Na lekcji wychowawczej w klasie I gimnazjum uczniowie brali udział w zajęciach
inicjatywa dla:
według scenariusz "Kto chce Twoje dane osobowe"? Uczniom bardzo spodobała się
uczniów
różnorodność zadań, i praca w grupach.
Prezentacja
2016-11-22
W tym dniu zostały wysłane listy drogą elektroniczną zawierające prezentację o
inicjatywa dla:
ochronie danych osobowych (prezentacja - szkolenie w Warszawie) dla dyrektora,
nauczycieli
nauczycieli i pracowników administracji w szkole.
2016-11-18
Zebranie z rodzicami
inicjatywa dla:
W tym dniu odbyły się zebrania z rodzicami na których wychowawcy poinformowali
rodziców
rodziców o udziale w programie i o celach tego programu oraz sposobach realizacji.
2016-11-14
Informacja o udziale w projekcie w internecie
inicjatywa dla:
Publikacja informacji o udziale w projekcie, z wykorzystaniem logo projektu "Twoje
nauczycieli,
dane - Twoja sprawa", na profilu szkoły ( portal społecznościowy facebook).
rodziców, uczniów
2016-10-28
Informacja dla nauczycieli
inicjatywa dla:
Informacja dla nauczycieli o udziale szkoły podstawowej i gimnazjum w
nauczycieli,
ogólnopolskim programie Giodo :Twoje dane - Twoja sprawa". Prośba o współudział
uczniów
w realizacji tego programu w szkole, nauczyciele wychowawcy otrzymali propozycje
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2016-10-27
inicjatywa dla:
uczniów
2016-10-27
inicjatywa dla:
uczniów

scenariuszy do przeprowadzenia na godzinach wychowawczych. Ponadto na terenie
szkoły zostały rozwieszone plakaty reklamujące ten program.
Lekcja wychowawcza
Lekcja wychowawcza z wykorzystaniem scenariusza "Prawo do prywatności i ochrona
danych osobowych" w I klasie Gimnazjum.
Prywatność, czym jest i dlaczego jest ważna ?
Na lekcji wychowawczej w klasie I Gimnazjum została przeprowadzona lekcja według
wybranego scenariusza pt:"Prywatność, czym jest i dlaczego jest ważna". Uczniowie
bardzo zainteresowani tematem, zaangażowani w lekcje.

Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność i Demokrację
Krzyż Wielkopolski, Województwo: wielkopolskie
Informacje na www szkoły
2017-05-23
Na stronie internetowej szkoły www.spbowid.home.pl w zakładce "Ochrona danych"
inicjatywa dla:
oraz "Wydarzenia" zostały umieszczone informacje dotyczące programu "Twoje dane nauczycieli,
Twoja sprawa": cele, harmonogram działań oraz najważniejsze wydarzenia związane z
uczniów, rodziców
realizacją Programu.
Zajęcia wychowawców z uczniami
Od listopada 2016 r. do maja 2017 r. 25 wychowawców przeprowadziło 29 lekcji (16
2017-05-22
lekcji - I-III, 13 lekcji IV-VI), w których uczestniczyło 465 uczniów z klas I-VI.
inicjatywa dla:
Podczas zajęć nauczyciele wykorzystali gotowe scenariusze i dostępne materiały,
uczniów
wypełnili dokumentację podsumowującą zajęcia (arkusze i ankiety). Uczniowie
odpowiadali na pytania zawarte w ankietach. (Szczegóły na stronie www.szkoły).
Zagrożenia w sieci.
Spotkanie uczniów klasy VI z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w
Czarnkowie w ramach projektu profilaktycznego o Wielkopolskiej Policji pn."Dwie
2017-05-12
strony sieci". Spotkanie dotyczyło zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz
inicjatywa dla:
wyposażenia uczniów w umiejętność rozpoznawania i przewidywania oraz
uczniów
zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci. Policjantka rozszerzyła swoje
spotkanie o problemy związane z ochroną danych osobowych w internecie, omówiła
różne przypadki niewłaściwych zachowań i odpowiadała na liczne pytania uczniów. W
spotkaniu uczestniczyło około 80 uczniów.
Gazetka Samorządu Uczniowskiego
Gazetka SPoKO - redagowana przez przedstawicieli samorządu szkolnego przedstawiła
2017-03-31
w 3 wydaniu pisemka: - Wywiad z Panią Dyrektor na temat ochrony danych
inicjatywa dla:
osobowych; - Informację o realizowanym w szkole programie "Twoje dane - Twoja
uczniów
sprawa"; - Przebieg dnia profilaktyki w szkole pod hasłem "Nie plotkuję, nie hejtuję,
każdego szanuję, wiosny oczekuję".
Dzień Profilaktyki
2017-03-21
Dzień Profilaktyki pod hasłem "Nie plotkuję, nie hejtuję, każdego szanuję, wiosny
inicjatywa dla:
oczekuję". Celem była realizacja zadań programu wychowawczego i programu "Twoje
uczniów
dane - Twoja sprawa". Uczniowie realizowali następujące zadania: - wyjaśniono
znaczenie i przygotowano słowniczek terminów: plotka, plotkowanie, hejtowanie,
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cyberprzemoc, stalking, obmawianie. W klasach I-III przygotowano krzyżówkę pod
hasłem "Plotka", bawiono się w "Głuchy telefon" i "Łańcuch plotki", których efektem
były prace plastyczne. Klasy IV-VI wykonały krzyżówkę pod hasłem "Hejter" i
układały tematyczne rymowanki.
Anonimowa ankieta
2017-03-01
Przeprowadzenie ankiety wśród nauczycieli i rodziców dotyczącej wieku dziecka w
inicjatywa dla:
kwestii wyrażania przez dziecko zgody na przetwarzanie danych osobowych. W
nauczycieli,
ankiecie wzięło udział 155 osób. 149 osób uznało, że 16 lat to prawidłowy wiek, 6 osób
rodziców
wskazało wiek 13 lat.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
W Dniu Ochrony Danych Osobowych uczestniczyli uczniowie klas I-VI w Krzyżu
Wlkp. i Kuźnicy Żelichowskiej. W okresie poprzedzającym obchody na wszystkich
2017-01-24
lekcjach zajęć komputerowych, wychowawczych w kl. IV-VI i e.wczesnoszkolnej w kl.
inicjatywa dla:
I-III poruszana była tematyka ochrony danych i bezpieczeństwa w internecie.
uczniów
Uczniowie uczestniczyli w tematycznym apelu przygotowanym przez klasę VIa.
Podczas apelu kl. I przedstawiła hasło na balonikach, kl. II na czapeczkach i opaskach,
kl. III na zakładkach do książek. Kl. IV-VI przygotowały hasła, plakaty i krzyżówki
związane z ochroną prywatności.
Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkole.
Koordynator programu Bożena Jadżyn przeprowadziła część szkoleniową rady
2016-11-16
pedagogicznej, w której uczestniczyło 52 nauczycieli. Podczas spotkania przekazała: inicjatywa dla:
podstawowe informacje dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych; nauczycieli
podstawy prawne dotyczące ww. tematyki (prawo europejskie i prawo polskie); użyteczne narzędzia dla nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami nt.
ochrony danych i prywatności.
2016-11-09
Gazetka dla uczniów i rodziców
inicjatywa dla:
Gazetka informacyjna o przebiegu Programu w szkole, zawiera informacje dotyczące
rodziców, uczniów ochrony prywatności i danych osobowych. Gazetka jest stale aktualizowana.

Szkoła Podstawowa im. J. Słowackiego
Golina, Województwo: wielkopolskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
gra miejska
Już po raz piąty uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Golinie
włączyli się w obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Dzieci z
2017-01-25
mapkami w ręku wraz z naniesionymi na nią punktami szukały miejsc, w których zostały
inicjatywa
przechowane koperty z tematycznymi zadaniami. Każde z nich dotyczyło ochrony danych
dla: uczniów
osobowych. Szóstoklasiści z chęcią wzięli udział w grze miejskiej. Była ona świetnym
sposobem na integrację zespołów klasowych i koleżeńską pomoc. Jednak przede wszystkim
pozwoliła w atrakcyjny sposób sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą ochrony swojej
prywatności.
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Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-24 co wiemy o danych osobowych
inicjatywa
Uczniowie wzięli udział w konkursie związanym z ochroną danych osobowych. Konkurs
dla: uczniów miał formę testu, złożonego z pytań zamkniętych i otwartych. Uczniowie wykazali się
ogromną wiedzą i zaangażowaniem.
spotkanie z policjantem
2017-01-23 Uczniowie pod kierunkiem przedstawiciela policji obejrzeli instruktażowe filmy dotyczące
inicjatywa
tak powszechnej w XXI wieku cyberprzemocy i sposobów radzenia sobie z tym
dla: uczniów zagrożeniem. Rozmawiali również o istocie ochrony swoich danych w Internecie, a także o
niebezpieczeństwach związanych ze zbyt łatwym nawiązywaniem przyjaźni w sieci.
lekcja wychowawcza
Uczniowie wzięli udział w kolejnej lekcji wychowawczej obejmującej tematykę ochrony
2017-01-23
danych osobowych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia wynikające ze zbyt
inicjatywa
łatwego nawiązywania nowych znajomości w Internecie. Dzieci odtwarzały scenki dramowe
dla: uczniów
"z życia wzięte", mające na celu omówienie sposobów radzenia sobie z różnymi
niebezpieczeństwami w rzeczywistości.
pedagogizacja rodziców
2017-01-17 W dniu zebrania rodzice zostali poinformowani o założeniach i celach programu
inicjatywa
edukacyjnego, w którym uczestniczą ich dzieci. Ponadto przeprowadzono pogadankę
dla: rodziców dotyczącą szeroko pojętemu bezpieczeństwu w Internecie, zwrócono również uwagę na
coraz częstszy problem związany z pedofilami.

Szkoła Podstawowa nr 10
Leszno, Województwo: wielkopolskie
Chroń swoje dane!
W gazetce szkolnej pn. "Strzał w dziesiątkę", w numerze 4, pojawił się artykuł ph.
"Chroń swoje dane!". Jego celem było przypomnienie najważniejszych zasad
dotyczących ochrony danych osobowych przez uczniów oraz przypomnienie o
możliwości konsultacji w w/w sprawie ze szkolnym koordynatorem.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-27
Działamy! www
inicjatywa dla:
Promocja podejmowanych działań w ramach programu odbywała się m.in. poprzez
rodziców, uczniów udostępnianie informacji i zdjęć na szkolnej stronie internetowej
(https://sp10leszno.edupage.org).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-24
Drogowskaz działań - wystawa.
inicjatywa dla:
Po feriach, w ramach wprowadzenia do organizacji Dnia Ochrony Danych
uczniów,
Osobowych, przygotowałam tematyczną wystawę w holu szkoły. Na gazetkach
dyrektorów,
zawarłam informacje o udziale szkoły w programie GIODO, prezentując jego
rodziców,
założenia. Ponadto pojawiły się przestrzenne formy (typu drogowskaz z zasadami
nauczycieli
bezpieczeństwa, czy postacie androidów z informacjami o prawach dotyczących
naszych danych osobowych).
2017-03-21
inicjatywa dla:
uczniów
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2017-02-20
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-20
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-22
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje dane, Twoja sprawa - lekcja pokazowa.
W tygodniu 20 - 24.02. przeprowadziłam szereg lekcji pokazowych, w których udział
wzięły zespoły klasowe z wychowawcami. Zajęcia odbywały się w holu szkoły - nie
miały nic wspólnego z tradycyjną lekcją ani pod względem miejsca pracy, czy formy
pracy. Podczas zajęć skorzystałam z propozycji przedstawionych w scenariuszach od
organizatora programu oraz własnych pomysłów. Innowacyjna okazała się analiza
bajek dla dzieci pod kątem ochrony danych osobowych (np. Co by było, gdyby
Czerwony Kapturek nie zdradził Wilkowi adresu zamieszkania babci?).
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Hasło promujące ochronę danych osobowych.
Dzień Ochrony Danych Osobowych przypadał w okresie, kiedy mieliśmy ferie.
Dlatego pierwsze działania z tej okazji zostały podjęte przed zimową przerwą. Nasza
szkoła we współpracy z dwoma innymi placówkami oraz Centrum Doskonalenia
Zawodowego w Lesznie, przeprowadziła konkurs. Został on skierowany do uczniów
Szkół Podstawowych, Gimnazjów oraz szkół średnich. Zadanie konkursowe polegało
na przygotowaniu hasła promującego ochronę danych osobowych.
Ochrona danych osobowych - teoria.
Wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej wzięli udział w szkoleniu nt. "Ochrona
danych osobowych w szkole". Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracownika
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie. Pierwsza część miała charakter
wykładu - zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych,
druga część - analiza realizacji ochrony danych osobowych w naszej szkole.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Władysława Broniewskiego
Trzcianka, Województwo: wielkopolskie
2017-01-03
Ochrona danych osobowych
inicjatywa dla: Dla rodziców klasy 3b przeprowadzono pogadankę na temat ochrony danych osobowych,
rodziców
w celu uświadomienia w śród rodziców tak ważnego tematu jak swoje dane osobowe.
Twoje dane- Twoja sprawa
2017-01-03
W klasie 3a odbyły się zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych przedstawiające
inicjatywa dla:
dzieciom jak ważne są dane osobowe i co zalicza się do danych osobowych w szkole , w
uczniów
domu i w Internecie.
Nie ujawniajmy swoich danych- zapewnijmy sobie bezpieczeństwo w Internecie
2016-12-13
W klasie 6b według scenariusza lekcji "Nie ujawniajmy swoich danych- zapewnijmy sobie
inicjatywa dla:
bezpieczeństwo w Internecie", przeprowadzone lekcję wychowawczą na temat ochrony
uczniów
danych w Internecie.
2016-12-08
Chronisz dane, chronisz siebie
inicjatywa dla: W klasie 3b przeprowadzono lekcje według scenariusza lekcji "Chronisz dane, chronisz
uczniów
siebie", miało na celu to wprowadzenie maluchów w zakres ochrony danych osobowych.
2016-12-06
Chroń swoje dane osobowe dla własnego bezpieczeństwa
inicjatywa dla: Pogadanka odbyła się w klasie 4a na temat ochrony danych osobowych, co to jest i
uczniów
dlaczego są tak ważne w życiu codziennym , szkole i domu oraz w Internecie.
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Chroń swoje dane osobowe dla własnego bezpieczeństwa
2016-12-06
Dla rodziców klasy 4a odbyło się spotkanie na którym przedstawiono główne problemy
inicjatywa dla:
związane z ochroną danych osobowych wśród ich dzieci a także samych siebie, na co
rodziców
zwracać uwagę, i jak dbąc o swoje dane.
2016-11-18
W drodze na pocztę.
inicjatywa dla: Pogadanka na temat zabezpieczeń haseł i ochronie danych osobowych przy okazji
uczniów
zakładania poczty elektronicznej w klasie 3a.
2016-11-18
W drodze na pocztę.
inicjatywa dla: W związku z tematem lekcji zakładanie poczty pogadanka na temat ochorony danych
uczniów
osobowych i zabezpieczeniach w klasie 3b,c.

Szkoła Podstawowa nr 90 im. hr. Wł. Zamoyskiego
Poznań, Województwo: wielkopolskie
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-24
inicjatywa dla:
nauczycieli

2017-03-06
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli
2017-01-26
inicjatywa dla:
rodziców
2016-12-01
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

Udział w konkursie „Jak ja/moja rodzina chronimy dane osobowe”.
Wzięliśmy udział w konkursie organizowanym przez Giodo: „Jak ja/moja rodzina
chronimy dane osobowe”. Nauczycielki j. polskiego zachęcały i monitorowały uczniów w
ramach przedmiotu. Wysłaliśmy prace konkursowe i czekamy na wyniki.
O monitoringu wizyjnym
Uczestnictwo Szkoły-nauczyciela - w pierwszym internetowym wykładzie z cyklu
wykładów otwartych "lekcje z GIODO" w ramach programu: „Twoje dane - Twoja
sprawa, skuteczna ochrona danych osobowych”
Konkurs "Dwie strony sieci"
Celem konkursu organizowanego przez Komendanta Wojewódzki Policji w Poznaniu
było uzyskanie utworu artystycznego w formie SPOTU - filmu w zakresie zagrożeń
występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w sieci
Internet pod tytułem „Dwie strony sieci”. Uczniowie licznie wzięli udział w eliminacjach
szkolnych , najlepszą pracę wysłano na konkurs. Niestety na gali wręczania nagród
przekonaliśmy się jak wiele prac zostało zgłoszonych i jak wiele szkół z wielkopolski
wzięło w nim udział. Niestety nie wygraliśmy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Międzynarodowy Dzień Ochrony Danych Osobowych
W naszej szkole uczniowie obejrzeli prezentacje na temat bezpieczeństwa danych
osobowych. Wysłuchali krótkiego apelu i obejrzeli filmy nagrane na informatykach
wybierając najlepszy.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Promocja programu
Zamieszczenie informacji o realizowanym programie, jego celach i planowanych
działaniach na szkolnej stronie www. Utworzenie linku do strony GIODO.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje na temat ochrony danych osobowych
W ramach zajęć z wychowawcą zostały przeprowadzone następujące lekcje: "Moje dane moja sprawa" w klasach 1-3, "Chroń swoje dane osobowe - masz do tego prawo" w
klasach 4, "Twoje dane - twoja sprawa. Ochrona danych osobowych" w klasach 5,
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2016-11-21
inicjatywa dla:
nauczycieli

2016-11-07
inicjatywa dla:
nauczycieli
2016-10-28
inicjatywa dla:
uczniów

"Zagrożenie w sieci, jak się chronić?" w klasach 6. Dodatkowo klasa 6c "Moje dane" - na
j.polskim. Ponadto na zajęciach informatyki podjęto się realizacji filmów na temat
ochrony danych - ankiet ulicznych o ochronie danych- z klasami 6a ,6b ,6c.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników
Przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej i pracowników na temat ochrony danych
osobowych. Przekazanie nauczycielom materiałów edukacyjnych. Zapoznanie z planem
realizacji programu w szkole. Powołanie szkolnego koordynatora d.s. realizacji programu
"Twoje dane - twoja sprawa"
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Konkurs dla nauczycieli
Przeprowadzenie konkursu dla nauczycieli polegającego na najlepszy scenariusz zajęć o
ochronie Danych Osobowych na temat "Moje dane - moja sprawa".
Konkurs plastyczny
Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu plastycznego polegającego na wykonaniu
plakatu na temat "Moje dane - moja sprawa". Zadanie konkursowe polegało na
samodzielnym wykonaniu plakatu, promującego bezpieczne zachowania w świecie
wirtualnym.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Pogorzela, Województwo: wielkopolskie
2017-05-23
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-16
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów

2017-04-12
inicjatywa dla:
uczniów, rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów

2017-03-17
inicjatywa dla:
uczniów

VII etap gry
VII etap gry - przeprowadzenie ankiety podsumowującej i opracowanie jej
wyników.
VI etap gry
W ramach gry powstała księga przedstawiająca poszczególne etapy gry oraz
wiadomości o GIODO. Pracę wykonali uczniowie wraz z nauczycielami i
koordynatorem projektu. Księga została wydrukowana i złożona w całość.
Wszystkie osoby odwiedzające szkołę jak i uczniowie mogę się z nią zapoznać.
V etap gry
12 kwietnia 2017 r. odbyła się runda 5 gry GIODO. Zadanie polegało na
przygotowaniu wystawy. Wystawa składała się z wielu elementów np: Ogólne
informacje o GIODO. Hasła związane z ochroną danych osobowych. Krzyżówki z
hasłem przewodnim TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA. Komiks – Strzeż się
nieznajomych, nie udostępniaj swoich danych. Ulotki o GIODO. Konkurs „Ile wiesz
na temat GIODO”. Gra planszowa. Najważniejsze ustawy związane z GIODO.
Prezentacja na komputerze omawiająca najważniejsze zagadnienia z GIODO. Pokaz
zdjęć i opis na komputerach związanych z grą realizowana w ramaramach projektu.
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 4T
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2017-03-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-16
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-14
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-13
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-13
inicjatywa dla:
uczniów

2017-03-02
inicjatywa dla:
uczniów

2017-02-24
inicjatywa dla:
uczniów

Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 2AZ
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 3AZ
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 3BZ
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 3A
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 2T
Lekcja o ochronie danych osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcja przeprowadzana na
różnych przedmiotach. Klasa 2A
Lekcje o Ochronie Danych Osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcje odbywały się na
różnych przedmiotach. Klasa 1AZ
Lekcje o Ochronie Danych Osobowych
Przeprowadzenie lekcji tematycznych i innych zajęć związanych z tematyką
ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Lekcje odbywały się na
różnych przedmiotach. Klasa 1AT
IV etap gry "Konkursowe ABC"
2.03.2017 odbył się szkolny konkurs zorganizowany w ramach projekty
"Konkursowe ABC". Organizatorem konkursu była klasa 2 LO. W konkursie
uczestniczyli przedstawiciele wszystkich typów szkól wchodzących w skład ZSOiZ
w Pogorzeli, uczniowie lo, t oraz zsz. Uczestników było 28, zostali podzieleni na 7
drużyn. Każda drużyna otrzymała kopertę z literkami DANE OSOBOWE.
Uczniowie w ciągu 15 minut mieli do ułożenia hasła wyrazowe. Nad poprawnością
konkursu czuwały: p. A. Pęcak, p. G. Wachowiak, p. K. Antkowiak i
przewodnicząca SU M. Jakubiak.
Projekt "Cybernauci"
Jako szkoła bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
realizowanym przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium
Civitas. Odbyły się zajęcia w których wzięło udział 80 uczniów. Miały one
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charakter wykładowy, warsztatowy i pozwalały na dzielenie się swoimi
doświadczeniami dotyczącymi min. ochrony swojego wizerunku w sieci, ochrony
danych osobowych jak również pomagały wypracować właściwe modele zachowań
użytkowników w internecie. Głównym celem odbytych warsztatów było
podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystani z sieci
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-27
Dzień Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Z okazji obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w ZSOIZ w Pogorzeli
rodziców,
uczniowie przygotowali okolicznościowe ulotki, które rozdali uczniom, rodzicom
nauczycieli,
podczas zebrania z rodzicami, nauczycielom i mieszkańcom Pogorzeli.
dyrektorów, uczniów Przygotowali również warsztaty i happening dla pozostałych uczniów ze szkoły.
Wyszła również gazetka okolicznościowa.
2017-01-27
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
gazetka okolicznościowa
dyrektorów, uczniów, Zostałą przygotowana gazetka okolicznościowa związana z obchodami Dnia
rodziców, nauczycieli Ochrony Danych Osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki - Kto chce ukraść twoje dane
2017-01-24
Lekcja informatyki - Kto chce ukraść twoje dane - 1A Lekcja została
inicjatywa dla:
przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?" według
uczniów
scenariusza z materiałów GIODO. Lekcja zawierała elementy prezentacji, wykładu i
ankiety.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcja informatyki - Kto chce ukraść twoje dane
2017-01-23
Lekcja informatyki - Kto chce ukraść twoje dane - 1AZ Lekcja została
inicjatywa dla:
przeprowadzona na temat "Kto chce ukraść twoje dane osobowe?" według
uczniów
scenariusza z materiałów GIODO. Lekcja zawierała elementy prezentacji, wykładu i
ankiety.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-01-23
Prezentacja nt. Ochrony danych osobowych w szkole
inicjatywa dla:
Na umieszczonym na szkolnym korytarzu telewizorze będzie prezentowana w dnach
nauczycieli,
23-27.01.2017 prezentacja dostępna dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli
rodziców, uczniów, i dyrektora na temat Ochrony danych osobowych. W prezentacji zaieszczono
dyrektorów
najważniejsze informacje związane z tematem danych osobowych oraz film
instruktażowy, czego absolutnie nie powinnyśmy udostępniać w sieci.
Projekt "Cybernauci"
Jako szkoła bierzemy udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym
realizowanym przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium
2017-01-20
Civitas. Odbyły się zajęcia w których wzięło udział 80 uczniów. Miały one
inicjatywa dla:
charakter wykładowy, warsztatowy i pozwalały na dzielenie się swoimi
rodziców
doświadczeniami dotyczącymi min. ochrony swojego wizerunku w sieci, ochrony
danych osobowych jak również pomagały wypracować właściwe modele zachowań
użytkowników w internecie. Głównym celem odbytych warsztatów było
podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystani z sieci
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2017-01-20
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli

2017-01-11
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
dyrektorów, uczniów
2017-01-09
inicjatywa dla:
dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców, uczniów
2016-12-15
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli,
dyrektorów

Projekt "Cybernauci"
Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie szkoleniowym realizowanym
przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Odbyły się
zajęcia w których wzięło 24 nauczycieli. Miały one charakter wykładowy i
warsztatowy i pozwalały na dzielenie się swoimi doświadczeniami dotyczącymi
min. ochrony swojego wizerunku w sieci, ochrony danych osobowych jak również
pomagały wypracować właściwe modele zachowań użytkowników w internecie.
Głównym celem odbytych warsztatów było podniesienie poziomu bezpieczeństwa
korzystania z sieci
III etap gry "Plakatuje - informuje"
Uczniowie klasy 1AT wykonali plakat i dodatkowe ulotki. Plakat został zawieszony
na holu szkoły w gablocie, gdzie dostępny jest nie tylko dla uczniów, rodziców i
nauczycieli, ale również dla osób odwiedzających mury naszej szkoły.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka w pracowni komputerowej
Gazetka dla uczniów w pracowni komputerowej "Zasadny bezpiecznego korzystania
z komputera. Nie podawaj swoich danych bezmyślnie"
gazetka okolicznościowa
Gazetka okolicznościowa wykonana przez uczniów nawiązująca do zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia a tematycznie związana z projektem Twoje dane - Twoja
sprawa.

II etap gry "Mistrz wiedzy"
Uczniowie w II etapie gry "Mistrz wiedzy" wylosowali zadanie, w którym mieli do
2016-12-15
wykonania pudełka prezenty pod choinkę, na bokach umieścili informacje na temat
inicjatywa dla:
ochrony danych osobowych. Pudełka prezenty umieścili pod drzewkiem
uczniów, nauczycieli,
umieszczonym na głównym holu szkoły. Pozostali uczniowie na bieżąco mogą
dyrektorów
dzięki min uzupełniać wiedzę związaną z podstawowymi pojęciami z ochrony
danych osobowych.
I etap gry "Mistrz wiedzy"
1 grudnia 2016 r. w ZSOiZ w Pogorzeli odbyła się prezentacja scenki, która
2016-12-01
związana była z I etapem gry „Mistrz wiedzy”. W spotkaniu brały udział dwie klasy.
inicjatywa dla:
Uczniowie klasy 2 AZ przedstawili sytuację, związaną z wyłudzaniem informacji w
uczniów, nauczycieli Internecie, odbiorcami byli uczniowie klasy 2 LO. Zaprezentowana scenka miała
uświadomić uczniom jakich sytuacji mają się wystrzegać w szczególności w
kontaktach przez portale społecznościowe z obcymi osobami.
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-18
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 3A
2016-11-18
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
inicjatywa dla:
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
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dyrektorów,
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
nauczycieli, uczniów, zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
rodziców
ochroną. Klasa 4T
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-17
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 2AZ
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-17
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 3AZ
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-17
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 3BZ
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-15
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 2A
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-15
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 2T
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-15
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 1A
Zajęcia na godzinie z wychowawcą
2016-11-14
Wprowadzenie do tematu ochrony danych osobowych. Godzina wychowawcza
inicjatywa dla:
została przeprowadzona według scenariusza z materiałów GIODO. Uczniowie
uczniów
zapoznali się z podstawowymi pojęciami związanymi z danymi osobowymi i ich
ochroną. Klasa 1AZ
2016-10-31
Spotkanie informacyjne
inicjatywa dla:
31 października 2017 r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące uczestnictwa
rodziców,
ZSOiZ w Pogorzeli w projekcie" Twoje dane - Twoja sprawa". W spotkaniu
nauczycieli,
uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, dyrekcja oraz rodzice a miało na celu
dyrektorów, uczniów przedstawienie głównych założeń i tematów związanych z projektem.
2016-10-31
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
inicjatywa dla:
Gazetka na holu szkolnym
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dyrektorów,
nauczycieli,
rodziców, uczniów

Stworzenie gazetki na korytarzu szkolnym (nazwa programu, cele, co to jest
GIODO)

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Nawrocku
Myślibórz, Województwo: zachodnio-pomorskie
2017-01-27
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
dyrektorów,
nauczycieli

2016-12-08
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-21
inicjatywa dla:
nauczycieli

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
apel
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych odbył się apel, na którym przekazano
informacje o tym jak należy chronić swoje dane osobowe. Ogłoszono też konkurs
pod hasłem "Kto chce mi zabrać moje dane osobowe" Dzieci przez ferie mają czas na
przygotowanie się do konkursu.
lekcja informatyki
Na zajęciach komputerowych w klasie VI i w klasie V został zrealizowany temat
"Jakie ślady zostawiamy w sieci". Uczniowie zostali zapoznani jakie pozostawiają
informacje i kto może je wykorzystać, do czego służą ciasteczka. Pomysł a
przeprowadzenie lekcji pochodzi ze strony: http:// cyfrowa-wyprawka.org/lekcja/ktonas-sledzi-w-sieci
szkolenie
Grono pedagogiczne zostało zapoznane o wejściu szkoły do konkursu "Moje dane
moja sprawa". Jednocześnie Rada Pedagogiczna została przeszkolona z ochrony
danych osobowych. Wychowawcy i nauczyciele zobowiązali się do przeprowadzenia
lekcji na temat ochrony danych osobowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Kusocińskiego
Myślibórz, Województwo: zachodnio-pomorskie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
przedstawienie
2017-02-08
Z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych uczniowie wystawili spektakl "Rady
inicjatywa dla:
Babci" teksty przygotowywali sami na co tygodniowych zajęciach teatralnych. Apel
uczniów
odbył się ww dwóch turach dla uczniów klas I-III oraz dla uczniów klas IV-VI.
Przedstawiono zasady jakich należy się trzymać by chroni swoje dane osobowe
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-08
prezentacja
inicjatywa dla:
Na zebraniu rodziców klasy 4c przedstawiono prezentacje, która miała na celu
rodziców
uświadomienie rodziców jak chronić własne dzieci przed utratą danych osobowych
oraz jaki rodzice powinni chronić swoje dane osobowe
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-07
gazetka
inicjatywa dla:
Tuż przed przedstawieniem spektaklu "Rady Babci", uczniowie klas szóstych
nauczycieli, rodziców,
wykonali gazetki na korytarzach szkolnych, górnym i dolnym. Gazetki mają na celu
dyrektorów, uczniów
zapoznanie z Dniem Ochrony Danych Osobowych
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2017-01-26
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-12
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
lekcja
Wychowawca klasy 3c rozpoczęła cykl lekcji z ochroną danych osobowych.
Posiłkuje się scenariuszami z Europejskiego Podręcznika Pierwszy temat z
wykorzystaniem scenariusza "Małe Elfy"
lekcja
Klasa 4b kontynuuje lekcje z Europejskiego podręcznika o ochronie danych
osobowych i zrealizowała temat "Czym są dane osobowe? Co to znaczy mieć prawo
do ochrony danych osobowych?
lekcja
W klasie 4b na godzinie wychowawczej zrealizowano temat "Czym jest prywatność
dlaczego jest ona ważna". Wychowawca skorzystał ze scenariusza z Europejskiego
podręcznika o ochronie danych osobowych

Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Tuszynie
Tuszyn, Województwo: łódzkie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
2017-02-23
Konkurs na plakat promujący ochronę danych osobowych
inicjatywa
Uczniowie mają za zadanie przygotować plakat na temat ochrony danych osobowych. Pod
dla: uczniów
ocenę będzie brana nie tylko wartość merytoryczna, ale i sposób wykonania.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Twoje dane - Twoja sprawa
2017-01-12
Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela - koordynatora projektu przygotowali szkolną
inicjatywa
gazetkę z okazji Dnia Ochrony Danych osobowych. Przez ponad miesiąc będzie wisiała na
dla: uczniów
szkolnym korytarzy, aby każdy, kto odwiedza szkołę lub do niej przychodzi, mógł się
zapoznać z kwestiami dotyczącymi danych osobowych.
Dane osobowe w praktyce
2017-01-09 Zajęcia były wspierane stroną internetową GIODO. Ukazały codzienne zastosowanie
inicjatywa
ochrony danych osobowych zarówno na terenie szkoły, ale również w innych życiowych
dla: uczniów sytuacjach jak u lekarza, u pracodawca czy w zetknięciu z wszelkiego rodzaju
usługodawcami m. in. telefonii komórkowej.
2017-01-09 Twoje dane - Twoja sprawa dla rodziców
inicjatywa
Przekazanie wiedzy rodzicom uczennic i uczniów w sprawie ochrony danych osobowych
dla: rodziców oraz wskazanie umocowań prawnych jak i opisanie roli GIODO.
Twoje dane - Twoja sprawa
Zapoznanie nauczycieli z tematyki ochrony danych osobowych ze szczególnym
2017-01-09
uwzględnieniem takich pojęć jak prywatność, dane osobowe (w tym wrażliwe), okoliczności
inicjatywa
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, ilości podawanych danych
dla: rodziców
osobowych, tożsamości cyfrowej, kradzieży tożsamości i takich zjawisk jak phishing, hejt i
seksting. Jednocześnie przedstawiono umocowania prawne.
2017-01-02
Twoje dane - Twoja sprawa
inicjatywa
Zajęcia miały na celu przedstawienie, czym są dane osobowe (w szczególności wrażliwe),
dla: uczniów
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jak chronić swoje dane osobowe, gdzie szukać pomocy w razie naruszenia naszych danych
osobowych, na co zwracać uwagę w trakcie poruszania się po internecie.

Publiczne Gimnazjum nr 18 im. prof. Jana Karskiego
Łódź, Województwo: łódzkie
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane - Twoja sprawa".
2017-05-16
Etap VII" Od startu do finiszu".
inicjatywa dla:
Ostatni etap gry polegał na podsumowaniu działań poprzez ankietę, która zawierała
rodziców, uczniów, pytania kluczowe. Ankieta skierowana była do uczniów współpracujących z
dyrektorów,
koordynatorami gry. Każdy mógł podzielić się w niej swoimi wrażeniami z
nauczycieli
poszczególnych etapów rozgrywek. Zebrane i opracowane wyniki wskazały na
sukces zrealizowanego projektu.
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane - Twoja sprawa".
2017-04-17
Etap VI" Dobre praktyki".
inicjatywa dla:
Szósty etap gry to runda refleksji, ale i działań. Polegała na wykonaniu tekstowego
rodziców, uczniów,
lub elektronicznego poradnika księgi, albumu dobrych praktyk. Była to praca
dyrektorów,
autorska, zbiorowa, podsumowująca wszystkie poprzednie etapy gry. Księga była
nauczycieli
udostępniona innym na honorowym miejscu do wglądu.
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane - Twoja sprawa".
Etap V" Zaprezentuj siebie".
2017-03-23
Piąty etap gry planszowej - edukacyjnej to etap autorskich wystaw, stoisk
inicjatywa dla:
informacyjnych. Wystawy oglądali wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły, ale
nauczycieli,
również zaproszeni goście. Każde stoisko miało swojego przedstawiciela, który
rodziców, uczniów,
opowiadał o prezentowanych eksponatach. Różnorodność wystaw była bardzo duża.
dyrektorów
Ten etap gry cieszył się dużym powodzeniem. Niektórzy zdobyli honorowy patronat
burmistrza, a w lokalnych gazetach pojawiły się artykuły prasowe.
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane _ Twoja sprawa".
Etap IV" Konkursowe ABC".
2017-02-13
Czwarta runda gry planszowej - edukacyjnej, to runda konkursowa. W ramach
inicjatywa dla:
poszczególnych zadań przesłanych do uczestników przeprowadzono: konkursy
dyrektorów,
wiedzy tematycznej dotyczącej ochrony danych i prawa do prywatności, konkursy
nauczycieli,
rymowanek, układania z wyrazów innych haseł, plakatów, scenek. Uczestnicy
rodziców, uczniów
kształtowali umiejętność współzawodnictwa, ale również wymiany doświadczeń w
grupie. W tym etapie realizowaliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane _ Twoja sprawa".
2017-01-19
Etap III" Plakatuję - informuję".
inicjatywa dla:
Trzeci etap ogólnopolskiej gry polegał na wykonaniu różnorodnych materiałów
uczniów, dyrektorów,
graficzno - tekstowych, które miały edukować innych. Powstały plakaty, prezentacje
nauczycieli, rodziców
multimedialne, filmy instruktażowe, komiksy, tablice informacyjne. W tym etapie
realizowaliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych.
2016-12-15
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane _ Twoja sprawa".
inicjatywa dla:
Etap II " Białe święta z GIODO".
rodziców, uczniów, Przeprowadzenie dla szkół drugiej rundy gry planszowej - edukacyjnej. Ten etap
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dyrektorów,
nauczycieli

2016-11-21
inicjatywa dla:
uczniów

dotyczył przygotowania różnych ozdób świątecznych, które zawierały informacje na
temat ochrony danych. Przekaz miał być krótki ale skuteczny. Powstały bombki
choinkowe, kartki świąteczne z życzeniami, wysłane do różnych zaprzyjaźnionych
instytucji, łańcuchy choinkowe, czapeczki mikołajkowe, pudełka - prezenty z
informacjami, choinki ubrane w różne hasła. Tak przekazane informacje wzbudzały
zainteresowanie wszystkich.
Ogólnopolska Gra Planszowa - Edukacyjna "Twoje dane _ Twoja sprawa".
Etap I " Mistrz Wiedzy".
Pierwsza runda gry przebiegała pod hasłem „Mistrz wiedzy”. W tym etapie szkolni
koordynatorzy wraz z uczestnikami realizowali zadania dotyczące zdobycia wiedzy
na temat ochrony danych i prawa do prywatności. Tworzyli w ogólnie dostępnych
miejscach gazetki całoroczne, w których na bieżąco zamieszczali informacje dla
uczniów i nauczycieli. Bogactwo materiałów pokazało duże zaangażowanie
uczestników w realizację. Podczas tej rundy uczestnicy wybierali zadania stosując
różnorodne formy i metody realizacji. Wszystkie inicjatywy uczniów i nauczycieli
były finalizowane powodzeniem. Zaproponowane ro

Szkoła Podstawowa im. Leokadii Ostrowskiej w Bobrownikach
Bełchów, Województwo: łódzkie

2017-02-14
inicjatywa dla:
uczniów,
nauczycieli

2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-08
inicjatywa dla:
uczniów,

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Bezpiecznego Internetu
Przedstawienie zaprezentowane przez uczniów klasy 6 z okazji Dnia Bezpiecznego
Internetu, wykorzystujące temat uzależnienia od Internetu i dbania o ochronę swoich
danych osobowych. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na temat "Twoje dane Twoja sprawa". Wystawa nagrodzonych prac konkursowych. Wręczenie zebranej
społeczności szkolnej wykonanych przez uczniów ulotek "Jak dbać o swoje dane
osobowe?" i zakładek do książek. Na zakończenie uczniowie klasy 2 zaprezentowali
piosenkę o ochronie danych osobowych, którą przygotowali w ramach obchodów
DODO w szkole.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Twoje dane - Twoja sprawa"
Zaprojektowanie i wykonanie zakładki do książki "Twoje dane - Twoja sprawa" przez
uczniów klas 3a i 3b.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Twoje dane - Twoja sprawa"
Stworzenie przez uczniów klasy 5 ulotki "Jak dbać o swoje dane osobowe?"
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
"Twoje dane - Twoja sprawa"
Opracowanie przez uczniów klasy 6 ilustrowanego Kodeksu Dobrych Zachowań, aby
chronić swoje dane osobowe.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Strona internetowa
Stworzenie zakładki na stronie internetowej szkoły pt. "Ogólnopolski Program
Edukacyjny GIODO", na której umieszczone zostały informacje o programie, a także
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rodziców,
nauczycieli
2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-30
inicjatywa dla:
nauczycieli,
uczniów

2017-01-30
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-11
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-10
inicjatywa dla:
uczniów

2017-01-05
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-12
inicjatywa dla:
uczniów

treści uwrażliwiające na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu oraz
podstawowe zasady bezpieczeństwa w internecie.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Krzyżówka on-line
Stworzenie przez uczniów klasy 4 aplikacji w formie krzyżówki on-line na temat
ochrony danych osobowych w sieci oraz opublikowanie jej na stronie
https://learningapps.org.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Apel
Apel poświęcony tematyce ochrony danych osobowych. Odczytanie listu otwartego od
GIODO, dr Edyty Bielak-Jomaa skierowanego do uczestników VII edycji programu
"Twoje dane - Twoja sprawa". Przedstawienie przez szkolnego koordynatora programu
prezentacji multimedialnej, w której wyjaśnione zostały m.in. pojęcia: GIODO, ADO,
ABI, dane osobowe i dane wrażliwe, jak również temat prywatności i ochrony danych
osobowych w cyfrowym świecie. Przydzielenie zadań dla klas z okazji szkolnych
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych oraz ogłoszenie konkursu plastycznego
"Twoje dane - Twoja sprawa".
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Lekcje wychowawcze
W klasie IV odbyły się kolejne dwie lekcje wychowawcze na temat: "Czym jest
prywatność? Dlaczego jest ona ważna?" oraz "Czym są dane osobowe? Co to znaczy
mieć prawo do ochrony danych osobowych?"
Zajęcia edukacyjne w klasie IIIa
Przeprowadzenie przez wychowawcę zajęć edukacyjnych na temat "Moje dane - moja
sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe". Głównym celem zajęć było poznanie przez
uczniów konieczności ochrony danych osobowych. Trzecioklasiści poznali definicję
pojęcia "dane osobowe" w oparciu o hasła samodzielnie rozwiązanej krzyżówki.
Dowiedzieli się o tym, że wśród danych osobowych wyróżnia się dane wrażliwe i że są
one szczególnie chronione. W toku rozmowy kierowanej pytaniami nauczyciela
uczniowie uznali za konieczną ochronę danych osobowych, podawali wiele przykładów
niebezpiecznych skutków ujawniania danych.
Zajęcia komputerowe
Podczas zajęć komputerowych w klasach IV-VI omawiane były treści związane z
ochroną danych osobowych, prywatnością oraz prawami autorskimi, m.in.:
Bezpieczeństwo w Internecie - "Dziecko w sieci". Zakładamy konto pocztowe. Co to
jest netykieta?
Zajęcia świetlicowe
Zajęcia na świetlicy szkolnej "Każdy swoje dane osobowe ma - mam i ja!" W trakcie
zajęć uczniowie poznali pojęcie "dane osobowe", wspólnie ustalali, jakie informacje
zaliczamy do danych osobowych. Przeprowadzony został Quiz nt. danych osobowych i
odbyły się ćwiczenia praktyczne w grupach.
Lekcja języka polskiego
Lekcja języka polskiego w klasie 6 - "Moje dane – moja sprawa. O potrzebie ochrony
danych osobowych."
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2016-11-28
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-23
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-14
inicjatywa dla:
uczniów

2016-11-03
inicjatywa dla:
nauczycieli

Lekcja języka angielskiego
Lekcja języka angielskiego w klasie 5 - "Surfing the Net". Lekcja poświęcona tematowi
ochrony danych osobowych.
Zajęcia w klasie 3b
Zajęcia w klasie 3b - "Moje dane – moja sprawa. Chrońmy swoje dane osobowe."
Lekcja wychowawcza
Zajęcia z wychowawcą w klasie 4 - "To ja decyduję o tym, kto mnie zna". Wykonanie
prac plastycznych w programie graficznym Paint na temat zagrożeń, które mogą
wyniknąć z podania zbyt wielu informacji o nas nieznanym osobom.
Informacja o programie
Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przekazano informację na temat przystąpienia
szkoły do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa".
Szkolny koordynator przedstawił cele programu oraz propozycje scenariuszy lekcji,
które nauczyciele mogą wykorzystać podczas zajęć z uczniami w ramach przybliżenia
zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych.

Szkoła Podstawowa Nr 1
Krośniewice, Województwo: łódzkie
2017-05-25
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-22
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-17
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-15
inicjatywa dla:
uczniów
2017-05-05
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów,
nauczycieli
2017-05-04
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-26
inicjatywa dla:
uczniów

Prezentacja multimedialna klasa III
Prezentacja filmu edukacyjnego pt. "Zabezpiecz swój komputer" związany z
bezpieczeństwem w sieci.
Lekcja dla uczniów klas III
Jakie ślady zostawiamy w sieci? - lekcja przeprowadzona w oparciu o materiały "Jak
bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat. Dzieciaka i Loco przygody w sieci."
lekcja klasa IVA
Jakie ślady zostawiasz w sieci? - lekcja przeprowadzona w oparciu o materiały "Jak
bezpiecznie zwiedzać cyfrowy świat. Dzieciaka i Loco przygody w sieci".
Lekcja dla uczniów klasy VB
Chronisz dane, chronisz siebie! - poznanie skutków ujawniania swoich danych
osobowych
Wystawa prac
Wystawa prac plastycznych na temat ochrony danych osobowych.
Lekcja - klasy III
Cyberprzemoc - co to takiego? - realizacja tematu w oparciu o filmik edukacyjny
Dzieciaka i Loco przygody w sieci. Pogadanka z uczniami.
klasy III
Bezpieczny internauta - lekcja poświęcona bezpiecznym zachowaniom on-line oraz
budowaniu świadomości zagrożeń w sieci.
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2017-04-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-19
inicjatywa dla:
uczniów
2017-04-06
inicjatywa dla:
rodziców
2017-03-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-30
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-29
inicjatywa dla:
uczniów
2017-03-14
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-21
inicjatywa dla:
uczniów
2017-02-07
inicjatywa dla:
uczniów

Warsztaty - godz. wych. VB
Czym jest prywatność? Czy należy ją chronić? - dyskusja. Poznanie poziomu
świadomości uczniów na temat ochrony własnej prywatności.
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny realizujący hasło "Twoje dane - Twoja sprawa" w oparciu o
wiedzę zdobytą podczas lekcji w ramach tego programu.
Warsztaty dla rodziców
Prezentacja multimedialna dla rodziców dotycząca przepisów prawa regulujących
ochronę danych osobowych w Polsce.
Lekcja - klasy III
Bezpieczeństwo w sieci - przypomnienie zasad związanych z bezpiecznym
korzystaniem z internetu. Wykorzystanie filmików edukacyjnych pt. "Owce w sieci".
Lekcja IVB
Jak skutecznie chronić dane osobowe? - lekcja przeprowadzona na podstawie
materiałów GIODO.
Lekcja VIA
Jak skutecznie chronić dane osobowe? - lekcja przeprowadzona na podstawie
materiałów z GIODO
Lekcja VIA
Jak skutecznie chronić dane osobowe? - lekcja przeprowadzona na podstawie
materiałów z GIODO
warsztaty IVB
Skuteczna ochrona danych osobowych - jak w praktyce wygląda ochrona naszych
danych.
Godzina wychowawcza klasa VI
Ochrona danych osobowych - Twoje dane - Twoja sprawa. Zajęcia przeprowadzone w
oparciu o materiały uzyskane od GIODO.
Gry i zabawy w klasach młodszych
Każdy swoje dane ma, mam i ja!!! - gry i zabawy związane z danymi osobowymi.
Rozwiązywanie rebusów i krzyżówek w celu utrwalenia najważniejszych pojęć
związanych z ochroną danych osobowych.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Warsztaty - klasy III - VI
Dzień Bezpiecznego Internetu połączony z obchodami Dnia Ochrony Danych
Osobowych, odczytanie listu otwartego od GIODO.

2017-02-03
inicjatywa dla:
rodziców,
nauczycieli,
uczniów

Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Gazetka klasa VIc
Wykonanie przez uczniów klasy VIC gazetki informacyjnej na temat praw w zakresie
ochrony danych osobowych.

2017-02-02
inicjatywa dla:
rodziców

Szkolenie dla rodziców klas III
Zapoznanie rodziców z przepisami prawa związanymi z ochroną danych osobowych.
Wyjaśnienie rodzicom na czym polega przetwarzanie danych osobowych.Omówienie
zagrożeń wynikających z ujawniania danych osobowych "osobom trzecim".
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2017-01-31
inicjatywa dla:
uczniów
2017-01-04
inicjatywa dla:
uczniów
2016-12-06
inicjatywa dla:
uczniów
2016-11-17
inicjatywa dla:
rodziców
2016-11-14
inicjatywa dla:
nauczycieli

Warsztaty klasy III
Chronisz dane, chronisz siebie! - rozmowa z dziećmi na temat dostrzegania skutków
ujawniania swoich danych osobowych i danych innych osób.
Lekcja w klasach III
Co to jest GIODO? - wyjaśnienie dzieciom czym zajmuje się Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. Zapoznanie dzieci ze stroną internetową GIODO.
Temat realizowany w klasach III.
Lekcja - klasy III
Dane osobowe. Co to takiego? - zapoznanie uczniów czym są dane osobowe.
Wyjaśnienie zagadnień związanych z tematem ochrony danych osobowych oraz na
czym polega ochrona danych osobowych.
Spotkanie informacyjne
Spotkanie z rodzicami uczniów zaangażowanych w realizację programu "Twoje dane
-Twoja sprawa". Poinformowanie ich o celach realizacji tego projektu w naszej
szkole. Omówienie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz
bezpiecznym korzystaniu z internetu.
Spotkanie
Przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji dotyczących programu "Twoje dane
- Twoja sprawa", który będzie realizowany w naszej szkole w roku szkolnym
2016/2017.

Szkoła Podstawowa Nr 166
Łódź, Województwo: łódzkie
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych oraz Dzień bezpiecznego Internetu
Zajęcia nawiązywały do obchodzonego 28.01. Dnia Ochrony Danych Osobowych
ustanowionego przez Komitet Ministrów Rady Europy i 11 lutego Dnia bezpiecznego
2017-02-22
Internetu ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Podczas zajęć dzieci z klas I-IV
inicjatywa
mogły dowiedzieć się czym jest Internet i do czego służy, czym są dane osobowe i dlaczego
dla: uczniów
należy je chronić, jak korzystać z poczty elektronicznej i w jaki sposób używać czatów i
komunikatorów. Uczniowie klas V-VI zapoznawali się z zagrożeniami prywatności w sieci,
poznawali konsekwencje nierozważnych działań online, wypracowywali zasady
bezpiecznego ko
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
Dzień Ochrony Danych Osobowych
Zajęcia nawiązywały do obchodzonego 28.01. Dnia Ochrony Danych Osobowych
ustanowionego przez Komitet Ministrów Rady Europy i 11 lutego Dnia bezpiecznego
2017-02-22
Internetu ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej. Podczas zajęć dzieci z klas I-IV
inicjatywa
mogły dowiedzieć się czym jest Internet i do czego służy, czym są dane osobowe i dlaczego
dla: uczniów
należy je chronić, jak korzystać z poczty elektronicznej i w jaki sposób używać czatów i
komunikatorów. Uczniowie klas V-VI zapoznawali się z zagrożeniami prywatności w sieci,
poznawali konsekwencje nierozważnych działań online, wypracowywali zasady
bezpiecznego ko
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Zespół Szkół Nr.1 im. Batalionów Chłopskich
Bratoszewice, Województwo: łódzkie
ochrona danych osobowych w czasie wakacji
Informacje dla uczniów i ich rodziców nt. ochrony danych osobowych w czasie
wakacji-dane zwykłe i wrażliwe w biurze podróży, w hotelu, w wypożyczalniach
sprzętu sportowego, w pracy sezonowej, itp.Realizacja na lekcjach wychowawczych
w czerwcu oraz na zebraniu z rodzicami.
2017-03-01
pokaz
inicjatywa dla:
Prezentacja przygotowanej przez uczniów grafiki oraz prezentacji multimedialnej
dyrektorów,
dotyczących działań GIODO. Pokaz prezentacji i grafiki będzie trwał 3 dni podczas
nauczycieli, uczniów długich, 20-minutowych przerw w holu szkoły.Prezentacja audiowizualna.
wystawa
2017-02-24
Przygotowanie przez uczniów klas I technikum i liceum plakatów nt. ochrony
inicjatywa dla:
danych osobowych oraz zaprezentowanie ich na wystawie przygotowanej przez
nauczycieli, uczniów,
uczniów klasy II. Wystaw zorganizowana jest w holu szkoły, będzie prezentowana
rodziców, dyrektorów
do czasu zebrania z rodzicami.
Inicjatywa organizowana z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych
apel
2017-02-23
Na apelu przypomniano uczniom główne założenia programu "Twoje dane-Twoja
inicjatywa dla:
sprawa". Podkreślono jak ważna jest ochrona danych osobowych, przypomniano, co
uczniów
to są dane osobowe, gdzie i jak często je podajemy, jak łatwo można je utracić.
Przypomniano o obchodzonym co roku Dniu Ochrony Danych Osobowych.Na apelu
obecni byli uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i dyrekcja szkoły.
Lekcje wychowawcze
2016-10-10
Lekcje wychowawcze przeprowadzane przez nauczycieli w klasach
inicjatywa dla:
wychowawczych. Omówienie głównych założeń programu, uświadomienie uczniom
uczniów
co to są dane osobowe, gdzie je podajemy, jak powinniśmy ich chronić. Lekcje
realizowane na bieżąco, w zależności od potrzeb i planu wychowawczego.
2017-06-05
inicjatywa dla:
rodziców, uczniów

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w
Opocznie
Opoczno, Województwo: łódzkie
Lekcja Informatyki.
2017-03-20
Na lekcjach informatyki we wszystkich klasach pierwszych (10 klas-20 grup) zostały
inicjatywa dla:
przeprowadzone lekcje obejmujące tematykę: Twoje dane-twoja sprawa, Netykieta
uczniów
internetowa, Właściwe wykorzystywanie Facebook'a.
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