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Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych stanowi niezwykle ważną pro-
blematykę. Ze względu na specyfikę pracy szkoły przetwarzane są w niej dane osobowe uczniów, 
nauczycieli, jak również rodziców. Przetwarzanie to odbywa się w sposób tradycyjny, a także za 
pomocą systemów informatycznych. Wymusza to na dyrektorze szkoły, jako administratorze 
danych osobowych w kierowanej przez niego placówce, zastosowanie właściwych zabezpieczeń 
technicznych oraz organizacyjnych. Kontrole Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
w szkołach i placówkach oświatowych wskazują, że przepisy dotyczące ochrony danych oso-
bowych, niejednokrotnie nie były przestrzegane, co wiązało się z poważnymi konsekwencjami 
wobec kierujących tymi placówkami dyrektorów. Sprawy ochrony danych osobowych w szkołach 
są często przedmiotem decyzji i wystąpień Głównego Inspektora Danych Osobowych. Świadczy to 
o tym, że znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, jak również wydanych na jej 
podstawie aktów wykonawczych, w szkołach i placówkach oświatowych nie jest powszechna. Jest 
to zrozumiałe, gdyż w gąszczu ciągle zmieniających się przepisów prawa oświatowego zagadnienia 
te mogą zostać przeoczone. 

Znajomość zasad ochrony danych osobowych wymusza również wprowadzenie nowego Systemu 
Informacji Oświatowej. Specyfika przetwarzanych przy tej okazji danych osobowych wymaga 
zachowania szczególnej ostrożności i właściwych procedur. Dlatego problematyka ta została 
w sposób obszerny omówiona w niniejszej publikacji. 

Ponadto przepisy prawa nakładają na każdego dyrektora szkoły i placówki opracowanie i wdroże-
nie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych.

Należy również zwrócić uwagę, że mimo tego, że administratorem danych osobowych w szkole jest 
jej dyrektor, i to on ponosi największą odpowiedzialność w przypadku nieprzestrzegania przepi-
sów dotyczących ochrony danych osobowych, to również każdy nauczyciel w codziennej pracy ma 
do czynienia z takimi danymi i powinien wiedzieć, w jaki sposób z nimi postępować.

Niniejsza publikacja prezentuje omówienie najważniejszych przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły. Ponadto znajdują się w niej wzory 
niezbędnej dokumentacji, jak również decyzje oraz wystąpienia Głównego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych dotyczące szkół i placówek oświatowych. W publikacji wskazane zostały prze-
słanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w szkołach, rodzaje tych danych, wraz 
ze wskazaniem w jaki sposób należy z nimi postępować. Omówiona została również problematyka 
rejestracji baz danych osobowych w GIODO. 

Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych 
osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodar-
czej (Dz.U. 2014 r. poz. 1662). Z punktu widzenia jednostek oświaty szczególne znaczenie mają 
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znowelizowane przepisy w zakresie powoływania oraz zakresu obowiązków Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji oraz rejestracji zbiorów danych osobowych. Drugie wydanie książki 
uwzględnia również zmiany związane ze znowelizowaniem przepisów rozporządzenia Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z 10.12.2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania 
administratora bezpieczeństwa informacji (Dz.U. z 2014 poz. 1934). Z punktu widzenia ochro-
ny danych osobowych w jednostkach oświaty duże znaczenie ma również nowelizacja ustawy 
o systemie oświaty dokonana ustawą z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 357) oraz obowiązującego od września 2014 r. 
nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji szkolnej – rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z 29.8.2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170).
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