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Europejski 
Dzień Ochrony Danych Osobowych 

Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi 

Niektóre z naszych sukcesów 
w roku szkolnym 2013/2014 

o Wojewódzki konkurs przedmiotowy z historii 
 (1 uczeń w finale – w marcu ogłoszenie wyników) 

o Wojewódzki konkurs przedmiotowy z języka angielskiego 
(1 uczeń w finale – w marcu ogłoszenie wyników) 
 (w Dzielnicy tylko uczniowie naszego Gimnazjum dotarli do 
finału tych najważniejszych konkursów) 

o X Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy „O tych, którzy 
zachowali się jak trzeba, czyli dzieje Polaków walczących 
o Niepodległość” – I miejsce i wyróżnienie 

o I Wojewódzki Konkurs Ekologiczny "BIO-RÓŻNORODNI 
2013” – I i II miejsce 

o X Warszawski Konkurs Savoir-vivre „Obycie umila życie” – 
laureaci III miejsca 
(uczniowie Gimnazjum nr 132 jako jedyni z Dzielnicy trzy-
krotnie znaleźli się w gronie laureatów – kategoria gimnazja) 

o Warszawska Olimpiada Młodzieży – piłka koszykowa 
dziewcząt – III miejsce 

 
 

„Trzymaj formę” 

 

 

„Twoje dane 
 – Twoja sprawa” 

upowszechnienie 
wiedzy o ochronie 
danych osobowych 

Realizujemy 
Projekty 

Zapraszamy na naszą stronę internetową 
www.gim132waw.pl 
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•	 Wojewódzki	konkurs	przedmiotowy	z	historii	
(1 uczeń w finale – w marcu ogłoszenie wyników)

•	 Wojewódzki	konkurs	przedmiotowy	z	języka	angielskiego	
(1 uczeń w finale – w marcu ogłoszenie wyników) 
(w Dzielnicy tylko uczniowie naszego Gimnazjum dotarli 
do finału tych najważniejszych konkursów)

•	 X	Ogólnopolski	Konkurs	Krasomówczy	„O	tych,	którzy	zachowali	
się	jak	trzeba,	czyli	dzieje	Polaków	walczących	o	Niepodległość”	
– I miejsce i wyróżnienie

•	 I	Wojewódzki	Konkurs	Ekologiczny	“BIO-RÓŻNORODNI	2013”	
– I i II miejsce

•	 X	Warszawski	Konkurs	Savoir-vivre	„Obycie	umila	życie”	
– laureaci III miejsca (uczniowie Gimnazjum nr 132 jako jedyni 
z	Dzielnicy	trzykrotnie	znaleźli	się	w	gronie	laureatów	
– kategoria gimnazja)

•	 Warszawska	Olimpiada	Młodzieży	– piłka koszykowa dziewcząt 
– III miejsce



 nigdy nie ignoruj komunikatów dotyczących  
bezpieczeństwa stron internetowych, 

 podczas podawania danych osobowych zawsze sprawdzaj, czy  
w danej witrynie stosowane są odpowiednie zabezpieczenia, 

 kiedy dostaniesz e-mail z prośbą o podanie danych osobowych lub 
dostępowych, zawsze sprawdź, czy nadawca jest tym, za kogo się 
podaje. 

 

Obowiązek ochrony danych osobowych należy do 
osób/podmiotów, które przetwarzają dane osobowe czyli gro-
madzą je, opracowują, udostępniają innym podmiotom. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich by-
łych klientów? 
Tak, ale za zgodą klientów.  

Czy od rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej można żądać podania 
takich danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie? 
Nie, gdyż przepisy, na podstawie których działają placówki oświatowe, nie dają pod-
stawy do pozyskiwania takich informacji, a poza tym byłyby one zbędne dla realizacji 
celu, jakim jest zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej. 

Czy zgodna z prawem jest praktyka zatrzymywania przez biblioteki dowodu toż-
samości osób, które z nich korzystają? 
Nie, bowiem takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa. 

Czy wspólnota mieszkaniowa może udostępnić informacje o zaległościach we wno-
szeniu opłat swoich członków innym osobom należącym do wspólnoty? 
Tak, wspólnota mieszkaniowa ma prawo udostępnić informacje o zaległościach we 
wnoszeniu opłat swoich członków innym współwłaścicielom należącym do tej 
wspólnoty. 

Czy uczeń pełnoletni może zastrzec, aby jego oceny, zawarte w dzienniku lekcyj-
nym, nie były przekazywane jego rodzicom (opiekunom prawnym)? 
Nie, gdyż przepisy prawa wyraźnie wskazują, że oceny są jawne dla ucznia i jego 
rodziców (opiekunów prawnych). 

Czy prowadzenie przez szkołę elektronicznych dzienników lekcyjnych (tzw. 
e-dzienniki) nie narusza prawa do ochrony danych osobowych uczniów?  
Nie, gdyż prowadzenie dzienników lekcyjnych, w których zawarte są informacje  
o uczniach, wynika z przepisów prawa, a forma elektroniczna czy papierowa, jest 
jedynie kwestią techniczną.   

Czy uczelnia może przetwarzać dane osobowe jej absolwentów do celów marketin-
gowych bez uzyskania na to wcześniejszej zgody każdego z nich?  
Nie, gdyż tylko wyraźna zgoda każdego absolwenta uprawnia uczelnię do przetwa-
rzania jego danych osobowych w celu marketingu produktów i usług uczelni.  

 

Opracowane na podstawie www.giodo.gov.pl 
 

 
Dane osobowe to takie, dzięki 
którym możemy zidentyfikować 
tożsamość człowieka. Jest to imię 
i nazwisko, numer IP, nick/login, 
numer PESEL.  
 

 
Dane osobowe podlegają ochronie, ale każdorazowo należy ocenić, 
czy przetwarzane informację są danymi osobowymi w świetle prawa. 

Szczególnym rodzajem danych osobowych są 
tzw. dane wrażliwe np. pochodzenie rasowe 
bądź etniczne; poglądy polityczne; przeko-
nania religijne lub filozoficzne; stan zdrowia; 
kod genetyczny; nałogi; orzeczenia w trybie 
sądowym. 

TO TY WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE  TWOICH  
DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

JEŚLI COKOLWIEK WZBUDZI TWÓJ NIEPOKÓJ 
 – NIE PODAWAJ ŻADNYCH DANYCH!  

Zajmuje się kontrolą zgodności 
przetwarzania danych z przepi-
sami, wydaje decyzje admini-
stracyjne, rozpatruje skargi  
w sprawach o ochronie danych 
osobowych, a także prowadzi 
rejestr zbiorów w/w danych.  
 

Szczególnym rodzajem danych osobowych są tzw. 
dane wrażliwe np. pochodzenie rasowe bądź etni-
czne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
filozoficzne, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, 
orzeczenia w trybie sądowym.

Jeśli cokolwiek wzbudzi twóJ niepokóJ,
nie podawaJ żadnych danych!

Czy bank może przetwarzać dla celów marketingowych dane osobowe swoich byłych 
klientów? 
tak, ale za zgodą klientów. 

Czy od rodziców zapisujących dziecko do świetlicy szkolnej można żądać podania takich 
danych, jak ich miejsce zatrudnienia, stanowisko oraz wynagrodzenie? 
nie, gdyż przepisy, na podstawie których działają placówki oświatowe, nie dają podstawy 
do pozyskiwania takich informacji, a poza tym byłyby one zbędne dla realizacji celu, 
jakim jest zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej.

Czy zgodna z prawem jest praktyka zatrzymywania przez biblioteki dowodu tożsamości 
osób, które z nich korzystają? 
nie, bowiem takie postępowanie jest sprzeczne z przepisami prawa.
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nie, gdyż przepisy prawa wyraźnie wskazują, że oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców 
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opracowane na podstawie www.giodo.gov.pl


