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Szanowni Państwo, 

W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi uprawnień i działań Rady Rodziców w szkole 

/ przedszkolu i relacjami oraz koniecznościami i uprawnieniami Dyrektora Szkoły / Przedszkola 

proponuję organizację i przeprowadzenie zajęć na temat: 

„Rada Rodziców i Dyrektor szkoły / przedszkola   

czyli kto odpowiada za dane osobowe wg RODO” 

© Copyright by Jarosław J. Feliński, wszelkie prawa autorskie zastrzeżone 

Cel – określenie statusu administratora wg RODO dla wymienionych w Prawie 

Oświatowym organów występujących na terenie szkoły / przedszkola. 

Wskazanie odrębności i autonomii Rady Rodziców w stosunku do Dyrektora 

Placówki. Omówienie zasad organizacji przetwarzania, zabezpieczenia  

i niszczenia danych osobowych pozyskanych przez Radę a nie przez Dyrektora. 

Podstawy prawne z przepisów wraz z omówieniem ich zastosowania:  

RODO, Ustawa ODO 2018, Prawo Oświatowe, Kodeks Pracy, Kodeks Karny, 

Kodeks Cywilny, Prawo autorskie. 

 

Zakres oferty: 

1. Podstawy prawne działań organów placówki (Dyrektor, Rada Pedagogiczna)  

z uwzględnieniem autonomii Rady Rodziców, 

2. Zakres współpracy Rady Rodziców z Dyrektorem Placówki, co powinien 

przekazać Dyrektor kandydatom do Rady i członkom ustępującej Rady 

Rodziców,  

3. Obowiązki Rady Rodziców jako administratora w świetle zapisów RODO, kto 

ponosi odpowiedzialność za organizację i ochronę danych, 

4. Środki organizacyjno-techniczne zabezpieczenia danych osobowych przez 

członków Rady Rodziców, konto bankowe, nr rachunków rodziców, darczyńców, 

kontakty, 

5. Wymagania RODO po odejściu dziecka z Przedszkola i Szkoły, jaki tryb 

postępowania, 

6. Odpowiedzialność za uchybienia wg RODO, UODO i Kodeksu Cywilnego, 

7. Opracowanie Regulaminy Pracy Rady Rodziców z załącznikami. 

http://siodo.org/#siodo
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Jarosław Feliński - praktyk, wykładowca wyższych uczelni, w Akademii 

Morskiej w Szczecinie od 2004 r.; opiekun merytoryczny na studiach 

podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem 

informacji i ochrony danych osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 

Krakowie; Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod 

auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT Warszawa; AGH w Krakowie; 

Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, DSW we Wrocławiu; WSAP  

w Szczecinie. Prekursor i promotor programu podyplomowych studiów 

zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI od 2013 roku – kierownik 

studiów podyplomowych w roku akademickim 2013 – 2017/2018. Autor 

programu studiów podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

– poziom zaawansowany” w WSISiZ PAN Warszawa - do 2017r. Audytor 

Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Potwierdzeniem znajomości przepisów prawa ochrony danych 

osobowych i przepisów prawa oświatowego oraz innych przepisów o zarządzaniu w placówkach 

oświatowych jest wieloletnia współpraca z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-

Społecznych i Szkoleń. Od 2015 r dodatkowo nawiązano współdziałanie z wybranymi placówkami 

oświatowymi Miasta Stołecznego Warszawy, a także placówkami szkolnictwa artystycznego w roli 

konsultanta i ABI 2015 - 2018 r oraz Inspektora ODO od 2018 r.  Od 2016 r Prezes Stowarzyszenia 

Inspektorów Ochrony danych Osobowych w Polsce. Kierownik zespołu dyplomowanych 

specjalistów zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochrony danych osobowych  

z uprawnieniami audytorów SZBI. Uzupełnieniem merytorycznym znajomości problematyki szkół 

różnych typów jest współpraca z Wolters Kluwer i systematyczne publikacje merytoryczne 

problematyki ochrony danych osobowych w miesięczniku „Dyrektor Szkoły – miesięcznik 

kierowniczej kadry oświatowej” od 2016 r., a także udział w roli eksperta w wydarzeniach Kongresu 

Edukacja i Rozwój 2019 Warszawa [2017 i 2016 ] organizowanym przez Wolters Kluwer. 

 

Termin szkolenia – do uzgodnienia z Zamawiającym 

Koszt realizacji porady / szkolenia i opracowania do ustalenia w trybie indywidulanym  
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