DANE OSOBOWE BEZPIECZNE PODCZAS ZDALNEGO NAUCZANIA

W podstawowym zakresie komunikację z uczniami i rodzicami prowadzi się poprzez
wdrożone w szkole rozwiązania teleinformatyczne w przypadku PZSM jest to dziennik
elektroniczny.
W takiej sytuacji nauczyciel musi zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa przy
zdalnym łączeniu się z dziennikiem elektronicznym ze swojego urządzenia w domu.
Rekomendowane jest, by nauczyciele do korespondencji e‐mailowej z uczniami korzystali z
kont na e‐dzienniku. Nauczyciel może przetwarzać dane osobowe uczniów i ich rodziców
tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych.
Nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń
zarówno wtedy, gdy zapewnił mu je pracodawca, jak i wtedy, gdy korzysta z własnych.
RODO nie zabrania wykorzystywania przez nauczyciela prywatnego komputera, tabletu, czy
telefonu do przetwarzania danych osobowych, w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć.
Urządzenia te muszą być jednak odpowiednio zabezpieczone, a nauczyciel powinien
postępować zgodnie z procedurą wprowadzoną w tym zakresie w szkole (program
antywirusowy, hasłowanie).
Jeżeli nauczyciel używa własnego urządzenia, powinien samodzielnie spełnić podstawowe
wymogi bezpieczeństwa. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy wykorzystywane
urządzenie ma aktualny system operacyjny, czy używane są na nim programy antywirusowe,
czy dokonane są niezbędne aktualizacje.
Należy rozważnie instalować na swoich urządzeniach oprogramowanie i pobierać je tylko z
wiarygodnych źródeł (ze stron producentów).
Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, należy używać
haseł.
Szczególną uwagę nauczyciel musi zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych
udostępnianych w przesyłanych wiadomościach na adresy mailowe. Zawsze przed
wysłaniem wiadomości, należy upewnić się , czy niezbędne jest wysłanie danych
osobowych, oraz że zamierza wysyłać ją do właściwego adresata. Ponadto trzeba
sprawdzić, czy w nazwie adresu e‐mail adresata nie ma np. przestawionych lub
pominiętych znaków tak, aby nie wysłać takiej wiadomości do osób nieupoważnionych.
Podczas wysyłania korespondencji zbiorczej powinno się korzystać z opcji „UDW”, dzięki
której odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów e‐mail.
Nauczyciele powinni poinformować dyrektora o korzystaniu z konkretnych rozwiązań (np.
prowadzenie lekcji za pomocą komunikatorów czy wideonarzędzi.
Należy pamiętać, że za przetwarzanie danych uczniów przy wykorzystaniu narzędzi
wdrożonych samodzielnie przez nauczyciela zawsze odpowiedzialność ponosi szkoła.
Dlatego przyjmowanie określonego rozwiązania powinno się odbywać w uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły, który musi mieć świadomość, jakie narzędzia są wykorzystywane do
prowadzenia zdalnej edukacji w szkole.
Zawsze przy wyborze aplikacji lub innych narzędzi wykorzystywanych do zdalnej edukacji
bądź komunikacji z uczniami należy się zastanowić, czy jest niezbędne, aby przetwarzały one
dane osobowe, a jeżeli tak, czy można zminimalizować ich zakres, bądź wykorzystywać tylko

pseudonimy (np. pierwsza litera imienia itp.) Należy także sprawdzić zasady świadczenia
usługi i zasady przetwarzania danych przez usługodawcę (politykę prywatności).
W obecnej sytuacji nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły powinien uwzględnić,
jakie realne możliwości komunikowania się z nim mają uczniowie lub rodzice, pod
warunkiem, że wskazany przez nich konkretny rodzaj komunikatora internetowego zapewnia
bezpieczeństwo komunikacji.
Na ogólnie dostępnych portalach lub stronach internetowych nauczyciel może jedynie
publikować materiały edukacyjne, natomiast nie może przetwarzać danych osobowych
uczniów lub rodziców.
W celu sprawdzania i monitorowania obecności uczniów w zajęciach prowadzonych zdalnie
nauczyciel powinien zachować minimalizację danych. Dla przykładu nie może w tym celu
korzystać z narzędzi zbierających dane biometryczne, w tym wykorzystujących systemy
wykrywania twarzy.
Proszę pamiętać, że szkoła umożliwia nauczycielowi, który nie ma właściwych warunków do
pracy zdalnej, korzystanie ze sprzętu znajdującego się w szkole.

Warto przeczytać:
• ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
https://uodo.gov.pl/pl/138/1459
• dane dzieci bezpieczne w sieci
https://uodo.gov.pl/pl/138/1363
• ochrona danych osobowych w szkole
https://uodo.gov.pl/pl/383/479
• tworzenie haseł dostępowych
https://uodo.gov.pl/pl/138/1285

