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W dniu 28 stycznia 2013 roku, już po raz siódmy obchodzimy w Polsce, ustanowiony  

przez Radę Europy, Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Jego celem 

 jest uwrażliwienie ludzi na  potrzebę ochrony swojej prywatności i danych osobowych. 

W codziennych sytuacjach w szkole, w pracy, u lekarza, na zakupach,  

podczas korzystania z Internetu, udostępniamy informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe 

(m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu.) różnym osobom, często w ogóle 

nie zdając sobie z tego sprawy lub nie wiedząc, co się z nimi będzie działo dalej. Szczególnie 

jest to niebezpieczne, gdy informacje o nas zamieszczamy w sieci. Internet  

jest doskonałym źródłem wiedzy i narzędziem wzajemnej komunikacji, ale daje złudne 

poczucie anonimowości co sprawia, że zbyt chętnie dzielimy się informacjami o nas. Mimo 

posiadania wielu zalet, może stanowić więc potencjalne zagrożenie dla prywatności i ochrony 

danych osobowych użytkowników sieci. Konsekwencje tych zagrożeń możemy  boleśnie 

odczuć w realnym świecie.  

Dlatego tak ważne jest, aby nauczyciel/opiekun zwrócił szczególną uwagę na kwestie 

bezpieczeństwa, w tym ochronę danych osobowych dzieci i ich prawo do prywatności we 

współczesnym świecie. Młodzi ludzie wykazują naturalną łatwość w opanowywaniu techniki 

korzystania z Internetu i poruszania się w cyberprzestrzeni, ale mają zbyt mało doświadczeń 

społecznych w swoim życiu, co powoduje że są najbardziej bezbronni. Aby ustrzec się przed 

zagrożeniami potrzebna jest edukacja, umiar i zdrowy rozsądek. 

W takim dniu, jak Dzień Ochrony Danych Osobowych staramy się przede wszystkim 

przypominać, jak ważna jest wiedza o ochronie danych osobowych i umiejętne korzystanie z  

 



 

przysługujących nam praw, w trosce o bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich (rodziny, 

kolegów, znajomych, przyjaciół, uczniów, współpracowników).  

Dzień Ochrony Danych Osobowych ma za zadanie uświadomić nam, jak cenna jest 

nasza prywatność i dlaczego warto jej strzec we współczesnym, szybko rozwijającym się 

świecie. To również okazja do refleksji na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z osiągnięć 

nowoczesnych technologii i świadomie unikać zagrożeń.  

W tym Dniu, w całej Europie, odbywają się różne wydarzenia podkreślające znaczenie 

ochrony danych osobowych. Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

organizuje konferencje, seminaria, szkolenia oraz Dni Otwarte, które są okazją do 

wysłuchania wielu ciekawych wykładów, jak również okazją do dyskusji z ekspertami i 

konsultacji na temat ochrony danych osobowych. Do obchodów tego święta w ramach 

Programu „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych – inicjatywa 

edukacyjna skierowana dla uczniów i nauczycieli”, aktywnie włączyły się też szkoły i ośrodki 

doskonalenia zawodowego nauczycieli w całej Polsce. W ponad 200 placówkach nauczyciele 

przeprowadzają lekcje o ochronie danych osobowych, organizują konkursy dla uczniów, 

robią gazetki tematyczne, zachęcają uczniów do uczestnictwa w grach miejskich i innych 

wydarzeniach poświęconych idei ochrony danych i prywatności dzieci i młodzieży.  

 

Każdy ma prawo do prywatności i świadomej ochrony danych osobowych, a dzięki 

aktywności i zaangażowaniu dyrektorów szkół, nauczycieli, konsultantów i doradców 

metodycznych, ochrona tych praw ma szansę stać się dla najmłodszych uczestników 

społeczeństwa nawykiem, podobnie jak codzienne odrabianie lekcji. 

 

Wyrażam nadzieję, że Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych będzie również 

dla Państwa okazją do inspirujących dyskusji oraz wielu ciekawych spotkań na temat ochrony 

danych osobowych. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami, 

 

 

dr Wojciech R. Wiewiórowski 

 

 

 

Generalny Inspektor 

Ochrony Danych Osobowych 

 


