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Poradniki i wskazówki

Filmy

Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie danych
i prywatności w szkołach
Prawa podmiotowe osób, których dane dotyczą, bezpieczeństwo cyfrowe, tożsamość

cyfrowa, reklama behawioralna, cyberbullying czy kontrola rodzicielska – to kluczowe

zagadnienia, które zawiera poradnik pn. „Europejski podręcznik: Nauczanie o ochronie

danych i prywatności w szkołach”.

Poradnik dostarcza nauczycielom i ekspertom w zakresie edukacji praktycznych

wskazówki oraz narzędzi do nauczania o ochronie danych osobowych i prywatności

dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół w Europie. Ponadto edukatorzy znajdą

w nim pomysły do dyskusji, ćwiczenia oraz przydatne wskazówki, dostosowane do

różnych kategorii wiekowych i poziomów nauczania., a także Mini-Kartę Praw do

Prywatności i Ochrony Danych Osobowych, słowniczek oraz przydatne źródła.

Podręcznik nauczyciela oraz Mini-Karta objęte są międzynarodową licencją Crea�ve

Commons A�ribu�on 4.0, zachęcamy więc do swobodnego korzystania

z prezentowanych w niniejszej publikacji treści.

Publikacja została przygotowana w języku angielskim i przetłumaczona m.in. na język

polski. Wersje książki angielska i polska znajdują w załączeniu.

Książka stanowi rezultat wspólnych wysiłków partnerów projektu pn. „Wprowadzenie kwes�i związanych z ochroną danych i prywatnością

do szkół w Unii Europejskiej” (ang.”Introducing Data Protec�on and Privacy Issues At Schools in the European Union”, ARCADES), to był on

realizowany między listopadem 2014 r. a majem 2016 r. i współfinansowanego przez Unię Europejską.
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Inne aktualności

▪ Nie podejmując współpracy z organem nadzorczym, administrator naraża się na karę finansową

▪ Życzenia Świąteczne

▪ WSA podzielił argumenty UODO. Rejestracja dźwięku tylko na podstawie prawa

▪ Skarga WhatsApp na decyzję EROD uznana przez TSUE za niedopuszczalną
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Załączone pliki
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▪ Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO zatwierdzony

▪ Zaproszenie na spotkanie poświęcone kodeksom postępowania

▪ UODO po raz kolejny zbadał naruszenie ochrony danych osobowych przez Virgin Mobile

▪ EROD przyjęła wiążące decyzje w odniesieniu do Facebooka, Instagrama i WhatsApp

▪ Prace EROD nad zaleceniami dotyczącymi wiążących reguł korporacyjnych

▪ Kolejna kara dla operatora telekomunikacyjnego za brak zgłoszenia naruszenia

▪ #ODOlekcje: porozmawiajmy o prywatności

▪ „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO” tematem kolejnego webinarium UODO

▪ Analiza ryzyka i działanie zgodnie z przyjętymi procedurami przeciwdziałają utracie danych

▪ #ODOlekcje – nowa inicjatywa w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”

▪ WSA: podmiot danych należy poinformować o naruszeniu bez zbędnej zwłoki

Prezes i Urząd
Aktualności
Prawo
Edukacja
Schengen
Współpraca
Zamówienia publiczne
Archiwum giodo.gov.pl

Infolinia UODO
606-950-000
czynna w dni robocze od: 10:00-14:00

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
kancelaria@uodo.gov.pl
Godziny pracy: 8.00-16.00

© UODO 2018 - 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Strona główna | Kontakt
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