
 

 

 

 

 

1. Ogólne informacje dotyczące programu 

Program edukacyjny „ –Twoja Sprawa”, prowadzony jest przez Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Realizowany jest nieprzerwanie od 2009 roku pod 

honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jego 

celem jest podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli oraz edukowanie dzieci 

i młodzieży w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności. 

Program ten skierowany jest do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz 

ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym 

realizowanym na skalę ogólnopolską. 

Program „Twoje Dane–Twoja Sprawa” od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, 

uczniów i rodziców, którzy, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od 

najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne 

treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy 

wykorzystaniu gier i zabaw. 

2. Korzyści z udziału w programie dla uczniów 

 wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi 
oraz sportowymi 

 zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące 
skutecznej ochrony siebie 

 aktywnie spędzają czas–uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, 
spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych 
działaniach. 

3. Korzyści z udziału w programie dla nauczycieli 

 biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują 
wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne 

 zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w 
sektorze oświaty 

 doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia 
ciekawych zajęć z uczniami. 

 

4. Korzyści z udziału w programie dla szkoły 

 umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji 

 promuje szkołę w środowisku lokalnym 

 przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich 
bezpieczeństwa. 

https://uodo.gov.pl/p/tdts


5. Poradnik dla szkół 

6. Oznaczanie materiałów w mediach społecznościowych odniesionymi w ramach 

Programu sukcesami dydaktycznymi - #TwojeDaneTwojaSprawa 

7. Porady z cyklu „Warto wiedzieć, że…” publikowane będą co dwa tygodnie 

Praca zdalna a ochrona danych osobowych – poradnik dla nauczycieli 

8. Aktualne informacje na temat prowadzonych w ramach Programu działań w ZSZ Nr 

6 im. J. Lelewela 

https://www.uodo.gov.pl/pl/p/ochrona-danych-osobowych-w-szkolach-i-placowkach-oswiatowych-poradnik
https://uodo.gov.pl/pl/434/1540

