
 

 

KONFERENCJA -  

Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona danych osobowych w szkole 

11
30

-12
00

 Rejestracja – wydanie materiałów- serwis kawowy 

12
00

-12
15

 Otwarcie konferencji: Dyrektor CDKO - Wioletta Ćwik; zaproszeni goście. 

12
15

-15
00

 

Lp.  Treści  

1. Sesja I 
Obowiązki dyrektora szkoły z zakresu ochrony danych osobowych, 

zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w szkole. 

1. Podstawowe pojęcia w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych 
2. Środki techniczne i  organizacyjne niezbędne dla ochrony danych osobowych w szkole 

3. Zasady postępowania nauczycieli w zakresie przetwarzania danych osobowych i wizerunku 

uczniów 

Wykład 

2 Sesja II Zabezpieczenie systemów IT w kontekście ochrony danych osobowych. 

1. Weryfikacja zgodności systemów IT z RODO 

2. Wymogi dotyczące interfejsu użytkownika 

3. Wymogi dotyczące funkcjonalności oprogramowania  

4. Inwentaryzacja systemów IT i identyfikacja danych osobowych 
5. Eliminacja zbędnych zbiorów danych 

6. Lokalizacja i udokumentowanie przetwarzanych danych 

7. Dobór i wdrażanie narzędzi oraz adaptacja polityk zarządzania danymi 
8. Wymogi dotyczące systemów do backupu i archiwizacji 

9. Wymagany poziom bezpieczeństwa 

10. Sposoby zabezpieczenia komputera.  
11. Zarządzanie hasłami 

12. Prawidłowe i nieprawidłowe procedury wykonywania kopii zapasowych. Sposób 

postępowania z kopiami. 

13. Polityka czystego ekranu, czystego biurka, druku oraz haseł. 

Wykład 

8 października 2018 r. 
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych ul. Bankowa 7;  

27-200 Starachowice /Hotel Senator/ 

godz. 12
00

- 15
00

 



 

 

2. Sesja III Dokumentacja szkolna związana z przetwarzaniem danych osobowych. 

1. Źródła prawa do opracowania systemu ochrony danych osobowych w placówce 

oświatowej.  

2. Polityka bezpieczeństwa ochrony  

danych osobowych w szkole.                                                                                                               

3.Podstawowa dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych                                     

(zarządzenia dyrektora, polityka ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem, klauzule 

informacyjne, rejestr czynności przetwarzania przez administratora, ocena skutków przetwarzania 

danych, Regulamin Ochrony Danych Osobowych) 

Dostęp do informacji publicznej w jednostkach oświaty. 

1.Ustawa o dostępie do informacji publicznej w kontekście placówek oświatowych.                                               

2. Zasady dostępu do informacji publicznej w specyfice funkcjonowania szkoły (obowiązek 

udostępniania informacji, ograniczenie dostępu do informacji oraz odmowa jej udzielenia)                                                                             

3. Zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP szkoły. 

Wykład 

 

 

 

4. Sesja IV Panel dyskusyjny 

1. Wypracowanie wspólnych materiałów po konferencji. 

2. Dzielenie się wiedzą. 

3. Dyskusja. 

Panel 

dyskusyjny 

 


