
 

Harmonogram IX edycji 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane - Twoja sprawa. 
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana  

do uczniów i nauczycieli” 
 

IX edycja – rok szkolny 2018/2019 
Celem Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych oraz placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli o treści związane  
z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród 
uczniów. 
 
ETAPY: 
1. Przeszkolenie i wyposażenie Koordynatorów Programu w pakiety edukacyjne /Urząd Ochrony Danych Osobowych 
2. Szkolenia rad pedagogicznych/Koordynatorzy Programu 
3. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz wydarzenia tematyczne w szkołach (w tym obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych)/nauczyciele 
4. Tworzenie sieci wsparcia i samokształcenia dla nauczycieli/placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli 
5. Podsumowanie i ewaluacja (raporty i spotkanie podsumowujące uczestników Programu). 
 

PROGRAM 

30.08.2018 r.– 21.09.2018 r. 
 

Rekrutacja do Programu  
poprzez stronę internetową Urzędu Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl/tdts 
(poprzez ośrodek doskonalenia zawodowego nauczycieli do 28 września 2018 r.) 

15-16.10.2018 r., Warszawa Uroczysta inauguracja - obowiązkowe szkolenie dla uczestników Programu. 
W programie: 

 ochrona danych osobowych w szkołach, 

 krok po kroku realizacja Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”, 

 omówienie obszarów tematycznych na zajęcia z uczniami,  

 dobre praktyki w edukacji uczniów – warsztaty, 

 konsultacje z ekspertami. 
 

 Dodatkowo podczas trwania IX edycji Programu kontynuowany będzie cykl webinariów 
„Ochrona danych osobowych w szkołach” 

Cały okres trwania Programu, działania lokalne 
zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne, spotkania oraz wydarzenia tematyczne związane z tematem ochrony danych osobowych  
i prawa do prywatności  
 
ze szczególnym uwzględnieniem obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych - 28 stycznia  
(z uwagi na ferie zimowe obchody w różnych województwach będą organizowane na przełomie stycznia i lutego 2019 r.) 
 

kwiecień/maj 2019 r. 
 

Dwa ogólnopolskie konkursy organizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych: 

 konkursu dla szkół/ośrodków, 

 konkurs dla uczniów. 

do 31 maja 2019 r. 
 

Ewaluacja działań – raporty końcowe 

czerwiec 2019 r., Warszawa 
 

Spotkanie podsumowujące realizację  IX edycji Programu. 
W programie:  

 wystąpienia gości honorowych, 

 wręczenie wyróżnienia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych statuetki 
„ZŁOTE PIÓRO PROGRAMU”,  

 wręczenie nagród laureatom konkursów, 

 prezentacja prac konkursowych, 

 konsultacje z ekspertami. 

http://www.uodo.gov.pl/tdts


 


