
 
 
  
 
 
 Nie ufamy obcym w 
internecie 
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• Według RODO to firma/organizacja ma obowiązek 
wykazania, że zgoda na przetwarzanie została udzielona. 
Zgoda musi być: 

• dobrowolna, 

• konkretna, 

• specyficzna (zgoda jest ważna jeśli jest udzielona na 
konkretne użycie danych), 

• świadoma (a zatem wymagana jest przejrzystość), 

• wycofanie jej powinno być łatwe (użytkownik powinien 
mieć sposób sygnalizowania chęci wycofania zgody). 

 

Rozporządzenie o Ochronie  

Danych Osobowych (RODO) 
to prawo, które w zupełnie  

inny, niż dotychczas sposób,  

definiuje zasady  

przetwarzania,  

wykorzystywania i  

przechowywania danych 
osobowych w firmach i  

urzędach. 

 



Skrót 
RODO oznacza 

Rozporządzenia 
o Ochronie 

Danych 
Osobowych. 

 

• Rozporządzenie zostało przyjęte 27 kwietnia 2016 r., 24 
maja 2016 r. weszło w życie, jednak zaczęło obowiązywać 
dopiero od 25 maja 2018 r.  

RODO definiuje zasady przetwarzania, wykorzystywania i 
przechowywania danych osobowych. 

• Nowe prawo wprowadza m.in.: 

• *łatwiejszy dostęp do danych, 

• *nowe prawo do przenoszenia danych, 

• *jaśniejsze prawo do usunięcia danych, 

• *prawo do bycia niezwłocznie poinformowanym w 
razie ataku hakerskiego na dane, 

• *technologie takie 
jak pseudonimizacja oraz szyfrowanie. 

 

 



Chroń swoje Dane 
Osobowe 

• Prawo do prywatności I ochrony 
danych osobowych stanowi jedno 
z podstawowych praw w 
społeczeństwach 
demokratycznych 



Jak dbać o ochronę 
danych osobowych? 

 

• Nie ignoruj zagrożenia: Możemy codziennie słyszeć 
o fałszywych mailach, cyberprzestępcach. Nie ufaj 
takim osobom, im zależy na tym aby się wzbogacić. 

• Ustawiaj do swoich kont silne hasła: Unikaj 
tworzenia haseł typu: qwerty123, czy takich w 
którym jest np. twoja data urodzenia. Silne hasło 
powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, składać 
się z wielkich i małych liter oraz znaków 
specjalnych. 

• Zainstaluj antywirusa w swoim komputerze. 

• Nie pobieraj plików i nie instaluj programów z 
nieznanego źródła. 

• Nie odwiedzaj stron które wzbudzają twoje 
podejrzenie. 

• Uważaj na fałszywe maile oraz linki: Pod żadnym 
pozorem nie otwieraj linków od nieznanych osób, 
to może być wirus! 

 



Na tym obrazku są zasady 
ochrony  danych osobowych
!!!!!! Lepiej ich przestrzegać! 
 



Rozporządzenie reguluje ogólne warunki 
nakładania administracyjnych kar 
pieniężnych i wyróżnia dwa przedziały kar 
dla Administratorów Danych: 

 

• * do 10 mln euro Kara ta dotyczy naruszeń 
związanych między innymi z niewywiązaniem się 
przez ADO ze swoich obowiązków takich jak: 
obowiązek informacyjny, brak uwzględnienia 
ochrony danych w fazie projektowania oraz 
domyślnej ochrony danych, błędnie prowadzony 
rejestr czynności przetwarzania lub jego brak, 
nieprawidłowe zabezpieczenie 
systemów informatycznych, nieprzeprowadzenie 
oceny skutków dla ochrony danych, brak powołania 
Inspektora Ochrony Danych jeśli istniał taki 
obowiązek.  

• *do 20 mln euro Kara ta dotyczy między innymi: 
złamania przez ADO podstawowych zasad 
przetwarzania danych osobowych, w tym 
niedopilnowanie warunków pozyskania zgody, 
łamania praw osób, których dane dotyczą, 
nieprawidłowego przekazywania danych 
osobowych odbiorcom w państwach.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_danych_osobowych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Administrator_danych_osobowych


 
• Rozporządzenie opiera się na siedmiu 

głównych zasadach przetwarzania 
danych osobowych:  

• rzetelności, zgodności z prawem 
i przejrzystości.  

• ograniczenia celu.  
•  minimalizacji danych.  
• prawidłowości.  
• ograniczenia przechowywania.  
• integralności i poufności.  
• rozliczalności.  

 



To zasady 
ochrony danych 
osobowych. 
Przestrzegaj 
tych zasad a 
wszystko będzie  
 
 



        Jak chronić dane 
osobowe 

• 1.  Dodawaj hasło różne zabezpieczenia 

• 2.  Nie podawaj numeru telefonu, daty urodzin i 
adresu (podawaj fałszywe np. 7777777) 

• 3. Wprowadź dwustopniowe logowanie 

• 4. Często zmieniaj hasło  

• 5. Szyfruj połączenia i maile 

• 6.  Nie zapisuj poufnych informacji w plikach 
swojego komputera 

• 7.  Nie mieszaj informacji zawodowych z 
prywatnymi 

 

 

 

 

 



Pytania do 
Quizu 

• 1. Czy ufamy obcym w Internecie? 

• 2. Ile liter lub znaków powinno mieć dobre hasło? 

• 3. Co oznacza skrót RODO? 

• 4. Od kiedy zaczęło obowiązywać rozporządzenie 
RODO (Podaj rok NIE DATĘ) 

• 5. Jaka jest kara za złamanie podstawowych zasad 
ADO? 

• 6. Co oznacza skrót ADO? 

• 7. Co zrobisz jeśli ktoś zadzwoni z innego kraju? 

• 8. Co to są dane osobowe? 

• 9. Jakie są kary za naruszenie RODO? 

• 10.Jakie są skutki podawania danych nieznanym 
osobom w Internecie? 

• 11. Na ilu głównych zasadach opiera się RODO? 
  

 



Pytania do 
Quizu ciąg 

dalszy 

• 12. Czy rozmawiając z nieznaną osobą w sieci można 
powiedzieć np. mieszkam przy ulicy Wiejskiej 11 w 
mieszkaniu nr 5? 

• 13. Podaj przykład jak można chronić dane osobowe. 

• 14. Co to są zabezpieczenia fizyczne danych 
osobowych?* 

• 15. Jakie mogą być skutki kradzieży danych 
osobowych? 

• 16. Kim jest inspektor ochrony danych? 

• 17. Czego należy unikać podczas korzystania 
z Internetu? 

• 18. Jakie antywirusy można ściągnąć? (podaj jeden 
przykład)* 

• 19. Co oznacza cyber-zagrożenie ?* 

• 20. Po czym można poznać że strona jest bezpieczna?* 

• 21. Co to są zabezpieczenia fizyczne danych 
osobowych?* 
 



Klucz do odpowiedzi 

1. Odp: NIE. 

2. Odp: 8 znaków. 

3. Odp: Rozporządzenie o Ochronie Danych 
Osobowych. 

4. Odp. 2018 r. 

5. Odp. 20 mln euro. 

6. Odp. Administrator Danych Osobowych. 

7. Odp. Sprawdź do jakiego kraju należy 
numer I POD ŻADNYM POZOREM NIE 
ODBIERAJ JEŚLI SIĘ NIE UPEWNISZ, NP. CZY 
TO JEST OSOBA Z RODZINY, KTÓRA 
MIESZKA ZA GRANICĄ. 

 
 

 

8. Odp. Informacje na temat  użytkownika np. 
Imię, Nazwisko i wiek. 

9.  Odp. Areszt. 

10. Odp. Ściąganie wirusa na urządzenie lub 
utrata pieniędzy. 

11. Odp. Na 7. 

12. Odp. Nie. 

13. Odp. Kara pieniężna. 

14. Odp. Inspektor ochrony danych to osoba 
wyznaczona przez administratora danych 
osobowych m.in. do informowania go i jego 
pracowników o obowiązkach wynikających z 
przepisów o ochronie danych i doradzania im w 
tej sprawie. 



Klucz do odpowiedzi 

 
 

 

15. Odp. Podawanie np. adresu zamieszkania i numeru telefonu. 

16. Odp. Np. Norton Security. 

17. Odp. Zagrożenie w Internecie. 

18. Odp. Po kłódce przy nazwie strony. 

19. Odp. ochrona fizyczna – odpowiednio przygotowani do tego celu ludzie, czyli warty, patrole, portierzy. 

 



 Dziękujemy za Uwagę! Nie ufajcie obcym w  Internecie!!! 
 


