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Wykaz skrótóW

akty prawne

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1025 ze zm.)

KN – ustawa z 26.01.1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 967 ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 
ze zm.)

pr. ośw. – ustawa z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 996 ze zm.)

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1 ze sprostowaniem)

r.s.o.p.s. – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17.03.2017 r. 
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i pub-
licznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649 ze zm.)

r.ś.d.p.d.s. – rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26.04.2018 r. 
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych dru-
ków szkolnych (Dz.U. poz. 939)

u.d.i.p. – ustawa z 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1330)

u.o.d.o. – ustawa z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 
poz. 1000)
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u.p.a.p.p. – ustawa z 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.)

Inne

ABI – administrator bezpieczeństwa informacji
ADO – administrator danych osobowych
BIP – Biuletyn Informacji Publicznej
CUW – centrum usług wspólnych
GIODO – Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
IOD – inspektor ochrony danych
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
UE – Unia Europejska
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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WStęp

Inspiracją do powstania niniejszej publikacji stały się napływające do 
Redakcji liczne pytania użytkowników serwisu LEX Prawo Oświa-
towe dotyczące prawidłowego stosowania przez kadrę zarządzającą 
oświaty nowych przepisów o ochronie danych osobowych. Poru-
szane w pytaniach zagadnienia świadczą o tym, że istnieje silna po-
trzeba przybliżenia tego niezwykle trudnego i jednocześnie ważnego 
z punktu widzenia organizacji i zarządzania placówką oświatową 
problemu.

Działalność każdej szkoły i przedszkola podlega przepisom ustawy 
z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, jednocześnie jednostki 
te są administratorami tych danych. Za ich prawidłowe stosowanie 
i przestrzeganie odpowiedzialny jest dyrektor, który decyduje o ce-
lach i środkach przetwarzania danych osobowych w swojej placówce. 
Od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
– tzw. RODO, oraz ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobo-
wych. Reforma ochrony danych obejmuje wszystkie podmioty, które 
gromadzą i wykorzystują dane osób fizycznych – dotyczy to również 
szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych. Nowe regulacje 
nakładają na dyrektorów tych placówek szereg obowiązków, nowe za-
sady odpowiedzialności oraz sankcje finansowe za nieprzestrzeganie 
przepisów RODO.
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Książka ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie praktycznych prob-
lemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów o ochronie 
danych osobowych, obowiązujących od 25.05.2018 r., które dotyczą 
m.in. zakresu przetwarzania (w szczególności gromadzenia i udostęp-
niania) przez placówki oświatowe danych osobowych uczniów, dzieci 
i ich rodziców, nauczycieli, jak również pozostałych pracowników 
szkoły czy przedszkola, zasady ich ochrony oraz odpowiedzialność 
dyrektora za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. W pub-
likacji omówiono również zasady powoływania i odwoływania IOD, 
nowe obowiązki informacyjne ADO, a także zwrócono uwagę na 
kwestie powierzenia przetwarzania danych podmiotom spoza pla-
cówki. Istotnym novum jest uregulowanie kontrowersyjnego prob-
lemu monitoringu wizyjnego, zasadności oraz celowości jego stoso-
wania przez placówki oświatowe.

Bazą wiedzy poniższej publikacji są pytania i odpowiedzi udzielane 
przez specjalistów współpracujących z serwisem LEX Prawo Oświa-
towe, które zostały bardzo skrupulatnie przeanalizowane i dostoso-
wane do aktualnie pojawiających się problemów związanych ze sto-
sowaniem przez placówki oświatowe nowych regulacji.

Aby ułatwić Państwu analizę problemu, publikacja podzielona zo-
stała na rozdziały odpowiadające danej tematyce. Praktyczny cha-
rakter książki został wzbogacony komentarzem eksperta, przykła-
dowymi wzorami dokumentów oraz procedurą powoływania IOD 
w placówce oświatowej.

Mam głęboką nadzieję, iż zebrane w publikacji pytania i odpowiedzi 
rozwieją Państwa wątpliwości, będą stanowić wsparcie w podejmo-
waniu właściwych decyzji, a doświadczenie i wiedza innych pozwolą 
uniknąć wielu błędów w stosowaniu nowych przepisów o ochronie 
danych osobowych.

Lidia Marciniak
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I. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych… 17

 Joanna Lesińska

i. ZapeWnienie beZpiecZeńStWa 
prZetWarZania danych oSoboWych 

i ZaSada roZlicZalności

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
wprost zobowiązuje placówkę oświatową jako ADO do wdrożenia oraz 
stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 
gwarantujących przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO.

W związku z tym dyrektor ma obowiązek zapewnienia, aby jego pla-
cówka skutecznie stosowała mechanizmy ochrony danych osobo-
wych, w tym:
 1) minimalizację przetwarzania danych osobowych – zbierane 

dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, 
co niezbędne do celów, w których są przetwarzane; generalnie 
zakazane jest przetwarzanie danych do innych celów, niż są zbie-
rane;

 2) ocenę skutków przetwarzania – przetwarzaniu należy nadać 
niezbędne zabezpieczenia, które powinny zostać rozważone 
i dobrane jeszcze przed rozpoczęciem przetwarzania danych, 
m.in. gdy są przetwarzane dane na dużą skalę, np. dotyczące 
zdrowia pracowników i uczniów (art. 35 RODO);

 3) w razie potrzeby pseudonimizację lub anonimizację danych, 
czyli odpowiednio odwracalne lub nieodwracalne szyfrowa-
nie danych w celu uniknięcia ich naruszenia. W szczególno-
ści pseudonimizacja oznacza przetworzenie danych osobowych 
w taki sposób, aby nie można ich było już przypisać konkretnej 
osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, 
pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowy-
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wane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyj-
nymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub 
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – np. nadanie ID 
zamiast imienia i nazwiska ucznia w wykazie ocen;

 4) dopuszczanie do przetwarzania danych wyłącznie upoważnio-
nych osób i w granicach zezwolenia udzielonego przez ADO;

 5) określenie okresów retencji oraz terminów lub kryteriów usuwa-
nia danych osobowych – ten nowy wymóg ma zapobiegać prze-
chowywaniu danych osobowych dłużej, niż jest to potrzebne, po-
przez usunięcie danych, ich kopii lub ich zwrot;

 6) notyfikowanie o przypadkach naruszenia ochrony danych oso-
bowych (por. pkt 11);

 7) przetwarzanie danych w przypadkach wymienionych w przepi-
sach i w zakresie określonym w art. 6 i 9 RODO, czyli w szczegól-
ności, gdy:
 a) osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarza-

nie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów,

 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, któ-
rej stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia 
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar-
ciem umowy,

 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze,

 d) przetwarzanie szczególnych danych osobowych (dotychczas 
nazywanych wrażliwymi) wymienionych w art. 9 RODO 
(w tym m.in. dotyczących przekonań religijnych lub świa-
topoglądowych, przynależności do związków zawodowych 
i zdrowia) co do zasady jest zakazane, zaś wyjątki dopusz-
czalnego przetwarzania obejmują:
 – wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych 

w jednym lub kilku konkretnych celach,
 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 

i wykonywania szczególnych praw przez administratora 
lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, 
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest 
to dozwolone prawem UE lub prawem krajowym, gdy są 



I. Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych… 19

zapewnione odpowiednie zabezpieczenia praw podstawo-
wych i interesów osoby, której dane dotyczą,

 – przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdro-
wotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika 
do pracy na podstawie prawa UE lub prawa krajowego;

 8) pobieranie w sposób prawidłowy zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oraz nieutrudnianie jej cofnięcia:
 a) zgoda osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, kon-

kretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby, której 
dane dotyczą (lub jej przedstawiciela ustawowego). Zgody nie 
uważa się za dobrowolną, jeżeli nie można jej wyrazić z osobna 
na różne operacje przetwarzania danych osobowych, mimo że 
w danym przypadku byłoby to stosowne, lub jeżeli od zgody 
uzależnione jest wykonanie umowy – w tym świadczenie 
usługi – mimo że do jej wykonania zgoda nie jest niezbędna,

 b) powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwier-
dzającej czynności, np. w formie pisemnego (w tym elek-
tronicznego) lub ustnego oświadczenia; może to polegać na 
zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony 
internetowej; milczenie, okienka domyślnie zaznaczone, 
np. na stronie internetowej szkoły, lub niepodjęcie działania 
nie powinny zatem oznaczać zgody,

 c) powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania doko-
nywanych w tym samym celu lub w tych samych celach; je-
żeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest zgoda 
na wszystkie te cele,

 d) ADO musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane do-
tyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych oso-
bowych,

 e) osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momen-
cie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgod-
ność z prawem przetwarzania, którego dokonano na pod-
stawie zgody przed jej wycofaniem, lub gdy przetwarzanie 
jest dopuszczalne np. na podstawie obowiązującego przepisu. 
Osoba, której dane dotyczą, jest informowana o możliwości 
wycofania zgody, jeszcze zanim ją wyrazi. Wycofanie zgody 
musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.
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Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu

W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania 
związane z ochroną danych osobowych dotyczące m.in.:
–  bezpieczeństwa przetwarzania danych na gruncie nowych przepisów oraz 

przygotowywania i aktualizacji niezbędnych procedur i dokumentacji;
–  zasad powoływania Inspektorów Ochrony Danych (IOD) w placówkach 

oświatowych;
–  przetwarzania danych w sprawach pracowniczych;
–  zasad korzystania z usług podmiotów zewnętrznych oraz przetwarzania 

przez placówki oświatowe danych uczniów i wychowanków w celach 
rekrutacyjnych oraz wizerunkowych;

–  udostępniania danych nauczycieli w arkuszu organizacyjnym;
–  monitoringu wizyjnego;
–  zgłaszania naruszeń przepisów RODO w placówkach oświatowych oraz 

przewidywanych sankcji za te działania.

W publikacji znajdują się wzory dokumentów oraz procedur. 

W 2. wydaniu książki uwzględniono najnowsze zmiany legislacyjne wyni-
kające z przepisów ustawy z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Publikacja przeznaczona jest dla dyrektorów szkół, przedszkoli i innych 
placówek oświatowych. Zainteresuje również ucz niów i ich rodziców w za-
kresie przetwarzania danych osobowych małoletnich.
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