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Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO?

Prawo o szanowaniu danych.



Art. 4, pkt. 1 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych
 
„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 
możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można 
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na 
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer 
identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden 
bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 
genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną 
tożsamość osoby fizycznej;



Które z niżej wymienionych to dane osobowe?

Jeśli macie Państwo wątpliwości, zadajcie sobie pytanie, czy to możliwe, że te dane 
mogą wskazywać na dwie osoby? Jeśli tak, oznacza to, że nie są to dane osobowe.

1. Imię i nazwisko.
2. Adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem.
3. Numer rejestracyjny samochodu.
4. Numer PESEL.
5. Data urodzenia.
6. DNA i adres zamieszkania.
7. Adres mailowy stokrotka@wp.pl
8. Adres mailowy j.dorozko@wmodn.elblag.pl.
9. Kolor włosów, wzrost, miejsce pracy, wiek.



Które z niżej wymienionych to dane osobowe?

1. Imię i nazwisko.
2. Adres zamieszkania wraz z imieniem i nazwiskiem.
3. Numer rejestracyjny samochodu.
4. Numer PESEL.
5. Data urodzenia.
6. DNA i adres zamieszkania.
7. Adres mailowy stokrotka@wp.pl
8. Adres mailowy j.dorozko@wmodn.elblag.pl.
9. Kolor włosów, wzrost, miejsce pracy, wiek.



Dane osobowe dzielą się na trzy kategorie:

● dane tzw. zwykłe, takie jak imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer telefonu, 
wykonywany zawód, wizerunek, adres e-mail itp.,



● szczególne kategorie danych osobowych (uprzednio zwane danymi 
wrażliwymi), wymienione w art. 9 RODO ujawniające:
○ pochodzenie rasowe lub etniczne;
○ poglądy polityczne;
○ przekonania religijne lub światopoglądowe;
○ przynależność do związków zawodowych;
○ dane genetyczne;
○ dane biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania 

osoby fizycznej;
○ dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej 

tej osoby;



Jakie informacje o uczniach gromadzi się w dokumentach 
szkolnych?

● imię (imiona) i nazwisko,
● datę i miejsce urodzenia,
● numer PESEL,
● adres zamieszkania dziecka,
● imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
● adresy zamieszkania rodziców.



Dane te zawarte są w takich dokumentach szkolnych jak:
● dzienniki zajęć,
● księga ewidencji dzieci i młodzieży podlegających 

obowiązkowi szkolnemu,
● księga uczniów,
● arkusze ocen,
● protokoły zebrań rady pedagogicznej.



Jak stracić kontrolę nad własnymi danymi osobowymi?



Wniosek o usunięcie danych — wzór

http://bit.ly/wniosekOUsuniecieDanych



Jak grzecznie poprosić o dane osobowe?



Mam czyjeś imię, nazwisko, PESEL… Co dalej? Fałszywa faktura.

W związku z czym proszę o przelanie nieznacznej kwoty 
typu 0,01 zł z Pana/Pani rachunku bankowego na:

• nazwa odbiorcy: PKO S.A.
• adres: Al. Jana Pawla II 12, 00-950 Warszawa
• NRB: 39 1540 1245 9018 1540 0918 0015
• Tytul: [imię i nazwisko]





Utwór jest wykorzystywany na własny użytek osobisty, o ile 
dotyczy utworu już rozpowszechnionego, a wykorzystanie 
będzie nieodpłatne.

Opłata reprograficzna — rekompensata dla twórców za 
kopiowanie ich utworów w ramach dozwolonego użytku 
prywatnego (maksymalnie 3% ceny urządzenia lub nośnika).



Użytek publiczny (muzea, biblioteki, szkoły…). Użytek musi 
służyć celom dydaktycznym i być związany z tematem zajęć.

?



Kevin David Mitnick
(ur. 6 sierpnia 1963 roku)
– jeden z najbardziej znanych 
komputerowych włamywaczy.

Łamałem ludzi,

nie hasła.

Wydane książki (j. polski):
● Sztuka podstępu
● Sztuka infiltracji
● Duch w sieci







haveibeenpwned.com





Jak utworzyć słabe hasło?

• ZAQ1@WSX
• zaq!@wsx
• Zaq1@wsX



Jak utworzyć słabe hasło?
Świat

123456
123456789
qwerty12345678
111111
1234567890
1234567
password
123123
987654321

Polska

123456
qwerty
12345
polska
zaq12wsx
456
111111
aaaaaa
123123



6 znaków:
• małe litery – ok. 10 min.
• WIELKIE LITERY – ok. 10 godzin
• !@#$ symbole – ok. 18 dni

7 znaków:
• małe litery – 4 godz.
• WIELKIE LITERY –  23 dni
• !@#$ symbole – 4 lata

8 znaków:
• małe litery – ok. 4 dni
• WIELKIE LITERY – 5 lat
• !@#$ symbole – 463 lata

9 znaków:
• małe litery – 4 miesiące
• WIELKIE LITERY – 178 lat
• !@#$ symbole – 44 530 lat

Jak utworzyć słabe hasło?



Litwo, Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie;

100l,100l,nz,zn!

L,Om!tjjZ;

Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam!



Zapomniałem hasła!
Menedżery haseł.
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