PODSUMOWANIE ANKIETY GIODO „TWOJE DANE-TWOJA SPRAWA”
W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Szkół im. J. Kasprowicza przystąpił do
uczestnictwa w VIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ,,Twoje dane – Twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”, którego organizatorem jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Celem programu jest poszerzenie oferty
edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności
oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.
W ramach uczestnictwa w programie, w miesiącach październik/listopad uczniowie, ich
rodzice oraz nauczyciele Zespołu Szkół mieli możliwość wypełnienia ankiety online,
opracowanej przez zespół realizujący projekt i badającej poziom znajomości zagadnień
związanych z ochroną danych osobowych. Ankietę wypełniło ogółem 137 respondentów – w tym
70 uczniów, 40 rodziców i 27 nauczycieli. Respondenci odpowiadając na poszczególne pytania
ankiety potwierdzili, że wiedzą co to są dane osobowe oraz gdzie należy się zgłosić w przypadku
naruszenia swoich danych osobowych (82,9% uczniów, 100% nauczycieli oraz 92,5% rodziców
bezbłędnie wskazało poprawne zestawienia). Niewątpliwie jest to zasługą zakrojonej na szeroką
skalę akcji informacyjnej realizowanej w ramach projektu w Zespole Szkół – nauczyciele,
uczniowie oraz ich rodzice mają na bieżąco dostęp do wystawy poświęconej tematyce GIODO

w holu szkolnym oraz na bieżąco mogą śledzić powyższe informacje na szkolnej stronie
internetowej.
Ponadto ankieta wykazała, że dobrze orientujemy się jakie mogą być skutki podawania
swoich danych osobowych oraz co to jest kradzież tożsamości. Niewątpliwie ankieta uświadomiła
nam także, jak ważne są zagadnienia związane z zagrożeniami dla naszych danych osobowych
oraz naszej prywatności podczas zakupów w Internecie, płatności w formie elektronicznej czy
zamieszczania informacji i zdjęć na portalach społecznościowych. Myślę także, że pod wpływem
naszej ankiety niejeden z respondentów postanowił sprawdzić, czy ich komputery prywatne mają
zainstalowane programy antywirusowe oraz czy są one aktualizowane na bieżąco… A może
warto pomyśleć o dodatkowych zabezpieczeniach...?
Niezależnie od odpowiedzi na powyższe pytanie, myślę, że najważniejszą zasługą
realizowanego projektu i przeprowadzonej ankiety jest jednak fakt, iż olbrzymia większość
respondentów zauważyła doniosłość zagadnienia i jest zainteresowana dalszym podniesieniem
wiedzy w zakresie ochrony swoich danych osobowych oraz ochrony swojej prywatności – i to nie
tylko w sieci… 

