
Ochrona danych osobowych w 
przedszkolu. 

Bezpieczne przedszkole to instytucja, w której chronione jest nie tylko życie i zdrowie dziecka, ale 
również jego prawo do prywatności. Realizacja tego ostatniego odbywa się przez wdrażanie 
mechanizmów chroniących dane osobowe dziecka. 
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osoby fizycznej. W dzisiejszych realiach, w szczególności  związanych z rozwojem Internetu, dostęp 
do danych identyfikujących osobę fizyczną jest coraz łatwiejszy, coraz  trudniej zatem  o zachowanie 
prywatności będącej konstytucyjnym prawem każdego obywatela. 
Dane osobowe podlegają przetwarzaniu, którym są wszystkie operacje wykonywane na danych takie 
jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 
 Kiedy można przetwarzad dane osobowe? Otóż wtedy, gdy zachodzi chociaż jedna z okoliczności 
wskazana w art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Te okoliczności, 
w odniesieniu do przedszkola zachodzą wtedy gdy:   

• 1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących 
jej danych, 

• 2) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z 
przepisu prawa, 

• 3) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub 
gdy jest to niezbędne do podjęcia działao przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której 
dane dotyczą, 

Dane osobowe, którymi dysponuje przedszkole, czy to w związku z realizacją określonych prawem 
zadao przedszkola , czy to za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) dziecka muszą byd    
zabezpieczone z uwzględnieniem stopnia ryzyka uzależnionego od sposobu przetwarzania danych 
(wersja papierowa, wersja elektroniczna). W tym celu dyrektor przedszkola podejmuje szereg 
kroków, które zabezpieczają dane osobowe w sensie fizycznym oraz elektronicznym. Te działania to 
zredagowanie odpowiednich dokumentów, które określają  sposób przetwarzania danych oraz środki 
techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym polityki 
bezpieczeostwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym.  
Jeżeli Paostwo nie posiadają jeszcze w/w dokumentów, to teraz, przed wprowadzeniem nowych 
zasad i organizacji Systemu Informacji Oświatowej, jest czas aby uzupełnid brakujące instrukcje. Od 1 
marca 2014 r. System Informacji Oświatowej będzie gromadził dane indywidualne każdego ucznia i   
nauczyciela z podaniem imienia, nazwiska i numeru PESEL. Nowy sposób gromadzenia danych z 
pewnością przełoży się na zwiększenie nacisku resortu edukacji oraz Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych na prawidłową ochronę danych osobowych wychowanków oraz 
nauczycieli przedszkola.  Podkreślę więc: Bezpieczne przedszkole to przedszkole chroniące 
prywatnośd wychowanków, rodziców i nauczycieli, w sposób gwarantujący wykluczenie sytuacji, w 
których mogłoby dojśd do naruszenia dóbr osobistych tych osób. 
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