
Streszczenie 

 

„Prawna ochrona danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach” 

Tematem rozprawy jest prawna ochrona danych osobowych w publicznych szkołach i 

przedszkolach. Problematyka zaprezentowana w rozprawie ma podniosłe znaczenie, bowiem 

dotyczy w znacznej mierze ochrony danych osobowych uczniów i wychowanków przedszkola, a 

więc dzieci, których dane osobowe wymagają szczególnej ochrony, gdyż – w myśl motywu 38 

preambuły ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – dzieci mogą być mniej świadome 

ryzyka, konsekwencji, zabezpieczeń i praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych. Niemniej problematyka prawnej ochrony danych osobowych w publicznych 

szkołach i przedszkolach dotyczy również kwestii przetwarzania danych w związku z 

zatrudnieniem.  

 W rozprawie dokonano analizy przepisów m. in. ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, u.o.d.o. 2018 r. oraz wybranych aktów normatywnych dotyczących sektora oświaty. 

Przedmiotem analizy były również wytyczne i opinie Grupy Roboczej Art. 29, poglądy 

doktrynalne oraz tezy prezentowane w orzecznictwie.  

Rozprawa została podzielona na pięć rozdziałów. W rozdziale I wyjaśnione zostały 

zagadnienia ogólne dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w publicznych 

szkołach i przedszkolach. Zagadnienia omówione w rozdziale I dotyczą podstaw prawnych 

ochrony danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach; podstawowych pojęć, 

zasad ogólnych ochrony danych, a także podstaw dopuszczalności przetwarzania danych 

osobowych.  

Rozdział II dotyczy zagadnienia przyjmowania kandydatów do publicznych przedszkoli 

oraz publicznych szkół. W rozdziale tym zostały wskazane kryteria naboru kandydatów, 

zagadnienia dotyczące przyjmowania do klas I publicznych szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz innych oddziałów. 

Problematyka zaprezentowana w rozdziale II odnosi się również do kwestii przetwarzania 

danych osobowych przez członków komisji rekrutacyjnej, przetwarzania danych osobowych w 

celu zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie 



kształcenia specjalnego, przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych 

szkół i przedszkoli oraz udostępniania danych osobowych w formie list kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Ponadto w rozdziale II omówione zostały 

zagadnienia przetwarzania danych osobowych dziecka dotyczących stanu zdrowia, stosowanej 

diety i rozwoju psychofizycznego, okresu przechowywania danych osobowych zgromadzonych 

w toku postępowania rekrutacyjnego, a także powierzenia przetwarzania danych osobowych w 

procesie rekrutacyjnym.  

Rozdział III dotyczy ewidencjonowania spełniania obowiązku wychowania 

przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz ich realizacji.  

W kolejnym rozdziale, IV, omówione zostały zagadnienia dotyczące przetwarzania 

danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Przedmiotem rozważań w rozdziale IV jest 

problematyka przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia postępowań rekrutacyjnych 

na stanowisko nauczyciela, prowadzenia dokumentacji pracowniczej, jak również udostępniania 

danych osobowych nauczycieli. Rozdział IV dotyczy także przetwarzania danych osobowych 

nauczycieli w celu przeprowadzenia analizy wydatków na wynagrodzenia przez organ 

prowadzący, przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

udostępniania danych osobowych zakładowej organizacji związkowej oraz Zakładowi 

Ubezpieczeń Społecznych.  

W ostatnim rozdziale, V, omówione zostały inne zagadnienia dotyczące przetwarzania 

danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach. Problematyka przedstawiona w tym 

rozdziale dotyczy przetwarzania danych osobowych w celu wdrożenia monitoringu wizyjnego; 

monitorowania karier absolwentów szkół ponadpodstawowych; organizacji konkursów, 

olimpiad, turniejów, uroczystości szkolnych oraz wycieczek szkolnych, a także przetwarzania 

danych biometrycznych. W ostatnim rozdziale przedstawione zostało również zagadnienie 

udostępniania danych osobowych uczniów dla potrzeb realizacji badania PISA. 

W rozprawie wykazano, że regulacje prawne z zakresu prawa oświatowego nie 

zapewniają wystarczającej ochrony danych osobowych w publicznych szkołach i przedszkolach, 

dlatego powinny one zostać zmienione i dostosowane do wymogów określonych w ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych. 

 


