
Nauczanie zdalne a RODO – informacja dla rodziców 

RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje 
szkołom możliwość racjonalnego wdrożenie odpowiednich metod i techniki kształcenia na 
odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych ─ 
powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego w kraju i wprowadzenie nauczania zdalnego 
przekazujemy Państwu informacje nt. ochrony przetwarzania danych osobowych 
realizowanej w obecnej sytuacji przez szkołę. 

Rozróżniamy kilka sposobów elektronicznej wymiany danych, są to np.: 

- wymiana danych poprzez dedykowany portal (np.: librus), 

- wymiana danych poprzez chmurę internetową (dysk google, pakiet office), 

- kontakt nauczyciel – uczeń za pomocą komunikatorów internetowych (skype itp.), 

- przesyłanie danych za pomocą poczty elektronicznej. 

Szkoła może wymagać od ucznia jedynie danych niezbędnych do założenia przez niego konta 
w odpowiednim systemie zdalnego nauczania oraz w celu realizacji obowiązku nauki w 
formie zdalnej (na podstawie art. 35 ustawy – Prawa oświatowego w związku z art. 6 ust. 1 
lit. e RODO). Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wiedzieć, jak szkoła jako administrator 
będzie przetwarzała dane osobowe jego dziecka w trakcie nauki zdalnej, stąd informacje 
kierowane do Państwa ze strony nauczycieli odnośnie realizowania nauki zdalnej. Szkoła oraz 
nauczyciele informują na bierząco o rozwijaniu sposobów komunikacji wynikających z 
poznawania potrzeb ucznia oraz przekazywanych przez MEN nowych procedur w pracy 
zdalnej. Jeżeli platformy wykorzystywane do zdalnego nauczania są odrębnymi od szkoły 
administratorami przetwarzanych przez siebie danych, to rodzice i dzieci powinni od nich 
otrzymać klauzulę informacyjną o podstawowych zasadach i zakresie zbierania danych oraz 
administratorze, np. podczas zakładania konta.  

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online. 

20 zasad bezpieczeństwa, o których powinni pamiętać zarówno szkolni administratorzy, jak i 

nauczyciele oraz uczniowie, przygotowując się do lekcji online, aby chronić swoje dane 

1. Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne. 

2. Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware. 

3. Regularnie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i 

antyspyware. 

4. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów. 

5. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję 

elektroniczną. 



6. Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych. 

7. Nie zapisuj haseł na kartkach. 

8. Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych. 

9. Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe. 

10. Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point. 

11. Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń. 

12. Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe. 

13. Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z 

niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi. 

14. Wykonuj regularne kopie zapasowe. 

15. Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników 

danych. 

16. Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną. 

17. Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych. 

18. Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN. 

19. Odchodząc od komputera, blokuj stację komputerową. 

20. Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może 

znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie. 

Przetwarzanie Państwa danych i danych Państwa dzieci co do zasady nie uległo zmianie i 
funkcjonujące klauzule oraz informacje przekazane przez szkołę, nauczycieli na początku 
roku szkolnego pozostają niezmienne. Różnica polega na sposobie wymiany danych i 
zastąpieniu bezpośredniego kontaktu w obszarze przetwarzania danych jakim jest sala 
lekcyjna przez medium jakim jest Internet. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych przekazujemy powyższe wytyczne, informując jednocześnie o możliwości 
kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych wysyłając stosowne zapytanie do 
nauczyciela z adnotacją: „do inspektora ochrony danych osobowych”. 
 

Źródło: www.uodo.gov.pl 
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