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„Chronię swoje dane”
Ochrona danych osobowych i prywatności w Internecie
Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych
Ważne definicje:
Co to są dane osobowe?
Dane osobowe, to każda informacja osobista, która pozwalaja na identyfikację
(rozpoznanie, ustalenie) danej osoby. Najbardziej popularne dane osobowe to: imię,
nazwisko, data urodzenia, nazwa szkoły, adres domowy, numer telefonu,
zdjęcie, hobby itp. Istnieją także tzw. dane wrażliwe, które są
szczególnie chronione i obowiązuje zakaz ich przetwarzania bez
pisemnej zgody osoby, której dane dotyczą. Danymi wrażliwymi są:
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub
związkowa, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym,
nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczącyce skazań,
ROŚNIJ DUŻY W WIEDZĘ
orzeczeń o ukaraniu i mandatach karnych, a także inne orzeczenia
wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Co to jest udostępnienie lub przekazanie danych osobowych?
Jest to moment, kiedy w rożnych sytuacjach, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi
(np. Internet, telefon, komputer, potrale i aplikacje społecznościowe, na kartce, w sms lub
w wiadomości e-mail, ankietach, kwestionariuszach, przez wypełnienie formularza, przy
założeniu konta), dane przekazywane są osobom lub podmiotom trzecim. Odbiorcami danych
mogą być inne osoby, ale też firmy, organizacje, fundacje, które później wykorzystują dane w
różnych celach. Wszystkie podmioty, które proszą nas o podanie danych, muszą spełnić
podstawowe obowiązki wynikające z prawa tak zwane przesłanki legalności do przetwarzania
danych osobowych (jest ich 5).
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Przykłady udostępniania danych osobowych
przez dzieci i młodzież:
Podawanie na portalach społecznościowych danych osobowych, w tym wizerunku (zdjęcia),
umieszczanie na portalach społecznościowych zdjęć najbliższych, przyjaciół i kolegów bez ich zgody,
umieszczanie na portalach społecznościowych filmów z wizerunkiem najbliższych, przyjaciół i kolegów bez ich zgody,
wyrzucanie zapisanych na kartkach numerów telefonów, adresów, nazwisk i innych danych,
niezgłaszanie przez dzieci przypadków naruszenia ich godności i prywatności w sieci,
niepoinformowanie rodziców, opiekunów o zagubienu dokumentów tożsamości (legitymacja, karta
miejska, dowód osobisty, paszport, karta rowerowa i inne),
brak zabezpieczeń antywirusowych, anywłamaniowych na komputerach i urządzeniach mobilnych
i peryferyjnych.
nieświadome akceptowanie wejść na płatne strony – zazwyczaj w postaci sms, mms, w formie linków,
odczytywanie „podejrzanych” wiadomości, sms, mms,
udział w aukcjach i innych atrakcyjnych formach dokonania zakupu z warunkiem podania szeroko
rozumianych danych osobowych, również opiekunów,
podawanie loginu oraz haseł do konta, telefonu i poczty osobom trzecim,
używanie tych samych loginów i haseł do różnych kont,
zapisywanie haseł w dostępnych miejscach,
brak ostrożności przy dodawaniu do listy znajomych osób, których się nie zna,
udział w konkursach poprzez wypełnianie formularzy, ankiet, pod pozorem zdobycia tzw. „łatwej
nagrody”,
dostęp do gier po podaniu danych osobowych,
dostęp do filmów po podaniu danych osobowych,
podawanie danych przy próbie dokonania płatności za różne przedmioty, gry, dostępy do filmów itp.,
nieświadome instalowanie na urządzeniach aplikacji, które zbierają dane osobowe.

NR 1 W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
www.dpag.pl

Przykłady udostępniania danych osobowych
przez dzieci i młodzież:
Należy uświadamiać dzieci i młodzież, że w ramach udostępniania swoich danych osobowych powinni
oni zachować zasadę proporcjonalności, czyli udostępniać tyle danych, ile jest niezbędne dla
osiągnięcia celu.
Internet nigdy nie daje gwarancji pełnego bezpieczeństwa dla danych osobowych. Z tego powodu
konieczne jest stosowanie różnych form zabezpieczenia komputera oraz dostępu do poszczególnych
stron internetowych, na których umieszczane są dane osobowe oraz inne informacje poufne.
Należy uświadamiać dzieci i młodzież, że z momentem zamieszczenia informacji o sobie, w tym swoich
danych osobowych, zawsze należy liczyć się z możliwością wejścia w posiadanie tych informacji przez
osoby nieuprawnione.
Niezbędne jest podjęcie działań zmierzających do budowy zaufania i podjęcia dialogu między dziećmi,
a ich rodzicami tak, aby w przypadku zaobserwowania naruszenia prywatności dzieci, w pierwszej
kolejności zwracały się one z tym problemem do swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
Rodzice powinni stosować różne działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa i prywatności
swoim dzieciom korzystającym z różnych usług internetowych. Do tych działań zaliczyć należy:
instalację programów blokujących dostęp do wybranych aplikacji, serwisów lub usług internetowych,
stosowanie programów antywirusowych, wprowadzenie uprawnień w przypadku, gdy dzieci
samodzielnie będą chciały zainstalować nowe programy ściągnięte z Internetu, instalowanie
programów filtrujących itp.
Należy przekazywać dzieciom i młodzieży zasady postępowania w przypadku, gdy znajdą one
w Internecie informacje na swój temat zamieszczone bez ich wiedzy i zgody.
Należy wskazywać konsekwencje zachowań związanych z upublicznieniem w Internecie informacji
o innych osobach bez ich wiedzy i zgody.
Duża odpowiedzialność za działania podejmowane przez dzieci i młodzież na portalach
społecznościowych spoczywa na rodzicach. Powinni oni systematycznie monitorować aktywność
swoich dzieci na portalach oraz reagować, kiedy tylko zauważą niepokojące sygnały.
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Aby móc obserwować poczynania swoich dzieci na portalach społecznościowych, rodzice powinni
postarać się, aby dzieci dodały ich do grona swoich znajomych.
Należy uświadamiać dzieci i młodzież o potencjalnych zagrożeniach wynikających z korzystania z
Internetu w telefonii komórkowej i otwartch sieciach, np. możliwość zlokalizowania danej osoby,
możliwość przechwycenia lub wyłudzenia danych osobowych, możliwość podszycia się przez inną
osobę pod legalnego abonenta i wyłudzanie na jego koszt usług dostarczanych przez system.
Należy pokazywać młodzieży całą procedurę rejestracji i dokonywania zakupów internetowych,
wskazując zagadnienia, z którymi uczeń musi się koniecznie zapoznać przed dokonaniem zakupów
(polityka bezpieczeństwa, sposób gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych
osobowych, sposoby płatności, warunki zakupów, cenniki za usługi związane z zakupami itp.).

Szanowni Państwo,
Wobec bezpieczeństwa dzieci nie możemy przejść obojętnie. Dlatego zespół DPAG, jako firma
odpowiedzialna społecznie, podjęła inicjatywę wspierającą edukację dzieci i młodzieży w zakresie
ochrony danych osobowych. Dla rodziców oraz opiekunów prawnych przygotowane zostały informacje
na temat bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych przez dzieci i młodzież w sieci. W celu
otrzymania pełnej wersji dokumentu, prosimy o wysłanie informacji za pośrednictwem formularza
kontaktowego na stronie internetowej http://dpag.pl/kontakt/.
W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.
Z wyrazami szacunku
Zespół DPAG

