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Abstrakt
Cel artykuÙu. Celem artykuÙu jest omówienie problematyki zwizanej ochron danych osobowych, w kontekïcie danych gromadzonych przez szkoÙy publiczne w formie dzienników elektronicznych. Istotne zagadnienie omawiane w artykule stanowi
takČe pytanie czy opiekunowie prawni peÙnoletnich dzieci powinni by° uprawnieni
do wgldu do danych osobowych zawartych w dzienniku elektronicznym. Obecnie,
w praktyce, rodzice maj dost¿p do informacji zawartych w dzienniku elektronicznym bez wzgl¿du na wiek swojego dziecka.
Metoda. Analizie zostaÙy poddane podstawy wyróČniania danych osobowych,
sposób zabezpieczenia tak przechowywanych danych w ramach prowadzonych
e-dzienników, a takČe wskazanie kr¿gu osób uprawnionych do wgldu do danych
osobowych ucznia. Istotne zagadnienie, które zajmuje cz¿ï° rozwaČaÚ, odnosi si¿ do
moČliwoïci udost¿pniania danych osobowych uczniów zarówno peÙnoletnich, jak
i niepeÙnoletnich ich opiekunom prawnym. CaÙoï° rozwaČaÚ zostaÙa oparta na podstawach wynikajcych z przepisów prawa powszechnie obowizujcego poczynajc
od Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Wyniki badaÚ. Badanie wykazaÙo, iČ szkoÙy coraz cz¿ïciej zmieniaj form¿ prowadzenia dzienników w szkoÙach publicznych. Wynika to w duČej mierze z ch¿ci dostosowania nauczania i szkolnictwa do informatyzacji wszelkich aspektów Čycia czÙowieka. Z caÙ pewnoïci wprowadzenie e-dzienników spowodowaÙo przyspieszenie
i uÙatwienie kontaktu nauczyciela z rodzicem, który moČe na bieČco kontrolowa°
zarówno post¿py dziecka, absencje, jak i jego uwagi.
Wnioski. Elektroniczna forma prowadzenia zbioru danych osobowych wymaga zastosowania odpowiednich, zwi¿kszonych zabezpieczeÚ, tak aby nie mogÙy one
zosta° ujawnione osobom nieuprawnionym. Podstawy prawne funkcjonowania e-dzienników obowizujce w Polsce nie daj Čadnych podstaw do ograniczenia moČliwoïci wgldu do nich przez opiekunów prawnych uczniów. Wydaje si¿ jednak,
Če to zagadnienie powinno zosta° uregulowane w szczególnoïci w odniesieniu do
uczniów peÙnoletnich.
SÙowa kluczowe: dane osobowe, ochrona, e- dziennik, informatyzacja, prawo dost¿pu
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Protection of personal data and the right of access to an electronic diary - formal
and legal aspects
Abstract
Aim of the study. The aim of the paper is to discuss issues related to the protection
of personal data in the context of data collected by public schools in the form of electronic logs. Important question is: whether guardians should be entitled to access to
personal data of their adult children contained in the electronic log.
Method. The analysis highlighted the basics of personal data protection as a way of
storing data in the framework of e-journals, as well as indication of the persons entitled
to access to student’s personal data. The whole discussion was based on the grounds
resulting from the provisions of current law beginning with the Polish Constitution.
Results. The study showed that schools are increasingly changing the form of carrying logs in public schools. This stems largely from a desire to adapt teaching and education to the informationalision of all aspects of human life. Certainly the introduction of
e-journals has resulted in accelerating and facilitating contact between the teacher and
parent who can keep control of the child’s progress, absenteeism, and his remarks.
Conclusions. The electronic form of conducting collection of personal data requires the use of appropriate, enhanced security, so that it cannot be disclosed to unauthorized persons. The legal framework for e-journals in force in Poland does not give
any reason to restrict the access to them by the legal guardians of students. It seems,
however, that this issue should be regulated, in particular, in relation to adult students.
Key words: personal data, protection of privacy, e-register, informatization, the
right to access

Uwagi wst҄pne
Prawo do prywatnoïci jest dobrem chronionym przez Konstytucj¿ Rzeczypospolitej
Polskiej, i tak zgodnie z jej art. 47 (Konstytucja RP, 1997) kaČdy ma prawo do ochrony
prawnej Čycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania
o swoim Čyciu osobistym (Nazaruk, 2016). Sama idea prawa do prywatnoïci wywodzi
si¿ z doktryny amerykaÚskiej i moČna j zdeÞniowa° jako „prawo do bycia pozostawionym w spokoju” (ang. right to be let alone) (Sobolewski, 2013; Motyka, 2006; Krzysztofek,
2014). Pomimo, iČ ustawodawca wïród dóbr osobistych z art. 23 k.c. (Kodeks Cywilny,
1964) nie wymieniÙ wprost prawa do prywatnoïci moČemy znaleĊ° takie odniesienia
w ustawodawstwie szczególnym (Ustawa, 1984; Ustawa, 2001). Znaczco przyczyniÙ si¿
do rozwoju koncepcji ochrony prywatnoïci jako dobra osobistego Antoni Kopě (1972),
który w swojej publikacji dokonaÙ podziaÙu sfery Čycia prywatnego na sfer¿ intymnego
Čycia osobistego i sfer¿ prywatnego Čycia osobistego (Panowicz-Lipska, 2016). Zgodnie z zaprezentowanym podejïciem sfera intymnego Čycia osobistego podlega ïcisÙej
ochronie i nie jest moČliwe wnikanie przez osoby trzecie w ten obszar, natomiast sfera
prywatnego Čycia osobistego co do zasady podlega ochronie, ale mog zaistnie° okolicznoïci usprawiedliwiajce ingerowanie w ni (K¿dzierska, i inni, 2015). Podobny
pogld jest wyraČany przez judykatur¿. Pierwszym przeÙomowym orzeczeniem w tej
materii byÙ wyrok SN (1984), zgodnie z którym: ,,otwarty katalog dóbr osobistych (art.
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23 i art. 24 KC) pozwala na wÙczenie do ich zakresu dóbr, które speÙniaj wszystkie
wymagania odnoszce si¿ do poj¿cia dobra osobistego wedÙug obowizujcego prawa,
a które s zwizane ze sfer Čycia prywatnego, rodzinnego, sfer intymnoïci. Ochrona
w tym zakresie moČe odnosi° si¿ do wypadków ujawniania faktów z Čycia osobistego
i rodzinnego, naduČywania uzyskiwanych informacji, zbierania w drodze prywatnych
wywiadów informacji i ocen ze sfery intymnoïci, aby je opublikowa° lub w inny sposób
rozgÙasza°”. Przyjmuje si¿ takČe, iČ prywatnoï° nie ogranicza si¿ do Čycia rodzinnego
i osobistego, ale obejmuje takČe m.in. dane osobowe i prawo do dysponowania danymi osobowymi (Wyrok, 2014). Zgodnie ze stanowiskiem TrybunaÙu Konstytucyjnego
ochrona Čycia prywatnego, o której mowa w art. 47 Konstytucji RP obejmuje takČe autonomi¿ informacyjn (art. 51 Konstytucji RP), która oznacza prawo do samodzielnego
decydowania o ujawnieniu innym informacji dotyczcych swojej osoby, a takČe prawo
do sprawowania kontroli nad takimi informacjami, jeČeli znajduj si¿ one w posiadaniu
innych podmiotów (Wyrok, 2002). MoČna wi¿c wskaza°, iČ prawo do dysponowania
wÙasnymi danymi osobowymi jest szczególn postaci prawa do prywatnoïci (Pyziak-Szafnicka i Ksi¿Čak, 2014).
Ograniczenie konstytucyjnie chronionej prywatnoïci informacyjnej jednostki, zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, przez umoČliwienie organom wÙadzy publicznej pozyskiwania, gromadzenia i udost¿pniania informacji o obywatelach, dopuszczalne jest
wyÙcznie w takim zakresie, w jakim jest to niezb¿dne w demokratycznym paÚstwie
prawnym (Barta i Fajgielski, 2015). W zwizku z powyČszym w kaČdym przypadku
wykorzystanie informacji stanowicych dane osobowe, musi nosi° cechy niezb¿dnoïci
charakterystycznej dla demokratycznego paÚstwa prawnego (Barta, Fajgielski, 2015).
Dane osobowe
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych okreïla zasady
post¿powania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz prawa osób Þzycznych,
których dane osobowe s lub mog by° przetwarzane w zbiorach danych (Ustawa,
1997). Wskazana ustawa stanowi realizacj¿ norm konstytucyjnych odnoszcych si¿
do ochrony danych osobowych (Krasuski, 2012). Pierwsz deÞnicj danych osobowych o charakterze deÞnicji legalnej byÙa deÞnicja z art. 6 Ochr. Dan. Os., zgodnie
z któr za dane osobowe naleČy uzna° wszelkie informacje odnoszce si¿ do oznaczonej lub moČliwej do oznaczenia osoby Þzycznej (Ustawa, 1997). Osob moČliw do zidentyÞkowania jest osoba, której toČsamoï° moČna okreïli° bezpoïrednio
lub poïrednio, w szczególnoïci przez powoÙanie si¿ na numer identyÞkacyjny albo
jeden lub kilka specyÞcznych czynników okreïlajcych jej cechy Þzyczne, Þzjologiczne, umysÙowe, ekonomiczne, kulturowe lub spoÙeczne. Informacji nie uwaČa si¿
za umoČliwiajc okreïlenie toČsamoïci osoby, jeČeli wymagaÙoby to nadmiernych
kosztów, czasu lub dziaÙaÚ. Wskazana deÞnicja danych osobowych nawizuje do
deÞnicji tego poj¿cia zawartej w art. 2 lit. a dyrektywy 95/46/WE (Dyrektywa, 1995)1.
1 Dyrektywa w swoim sÙowniczku stanowi, iČ poj¿cie ,,dane osobowe” oznacza wszelkie informacje dotyczce
zidentyÞkowanej lub moČliwej do zidentyÞkowania osoby Þzycznej (,,osoby, której dane dotycz”); osoba moČliwa do
zidentyÞkowania to osoba, której toČsamoï° moČna ustali° bezpoïrednio lub poïrednio, szczególnie przez powoÙanie si¿
na numer identyÞkacyjny lub jeden bdĊ kilka szczególnych czynników okreïlajcych jej Þzyczn, Þzjologiczn, umysÙow, ekonomiczn, kulturow lub spoÙeczn toČsamoï°.
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NaleČy wspomnie° w tym miejscu o istnieniu legalnej deÞnicji danych osobowych,
gdzie ustawodawca wskazaÙ zamkni¿ty katalog informacji, które naleČy uzna° za dane
osobowe. Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Ustawa o funduszach inwestycyjnych, 2004) danymi osobowymi s: imiona
i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, a w przypadku obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej takČe numer PESEL. DeÞnicja ta jest zgodna z deÞnicj z art. 6
Ochr. Dan. Os. (Ustawa, 1997) przed jego nowelizacj w 2004 r. (Ustawa, 2004). W pierwotnym brzmieniu wskazanego przepisu ustawa za dane osobowe uznawaÙa ,,kaČd
informacj¿ dotyczc osoby Þzycznej, pozwalajc na okreïlenie toČsamoïci tej osoby”,
zarzucano jej jednak, Če byÙa niezgodna z dyrektyw 95/46/WE (Dyrektywa, 2005) poniewaČ za dane osobowe uznawaÙa wyÙcznie tzw. dane identyÞkacyjne (Sibiga, 2003;
Wyrok NSA, 2000)2. Obecnie przepisy obowizujce w polskim porzdku prawnym naleČy interpretowa° w kontekïcie prawa unħnego, dlatego teČ ustalajc deÞnicj¿ danych
osobowych na gruncie ustawy o funduszach inwestycyjnych naleČy si¿gn° do wyČej
wskazanej dyrektywy 95/46/WE (Kowalik-BaÚczyk, 2000).
W kontekïcie tak szerokiej deÞnicji danych osobowych wskaza° naleČy po pierwsze, iČ kaČda informacja, niezaleČnie od sposobu i formy jej wyraČenia moČe podlega°
ocenie z punktu widzenia poj¿cia danych osobowych i zosta° uznana za informacj¿
o charakterze osobowym (Barta i LitwiÚski, 2016). Informacja taka nie musi by° ani
powszechnie zrozumiaÙa (Sibiga, 2003), ani prawdziwa (Barta i Fajgiel, 2015), a status danych osobowych moČe zosta° przyznany wszelkim informacjom odnoszcym
si¿ do osoby Þzycznej, w tym danym o charakterze ekonomicznym, odnoszcym si¿
m.in. do Čycia zawodowego (Dammann, Simitis, 1999). Po drugie, moČliwoï° uznania
informacji za naleČc do katalogu danych osobowych stanowi moČliwoï° powizania tych informacji ze zidentyÞkowan lub moČliw do zidentyÞkowania osob Þzyczn. Ustawodawca wprost wskazuje kim jest osoba moČliwa do zidentyÞkowania,
natomiast za osob¿ zidentyÞkowan naleČy uzna° tak osob¿, której toČsamoï° jest
znana administratorowi danych, w zwizku z czym, administrator danych powinien
mie° obiektywn moČliwoï° powizania konkretnej informacji z konkretn osob,
bez koniecznoïci podejmowania jakichkolwiek innych dziaÙaÚ, skÙadajcych si¿ na
proces ustalania toČsamoïci (Barta, LitwiÚski, 2016). Co wi¿cej, o tym, czy okreïlona
informacja ma charakter danych osobowych, czy teČ nie, decyduje jej przydatnoï° do
ustalenia toČsamoïci osoby, której ta informacja dotyczy nie moČna wi¿c uzna°, Če
zawsze konkretna informacja dotyczca konkretnej osoby jest informacj pozwalajc
na ustalenie toČsamoïci tej osoby (Szewc, 1999; Barta, LitwiÚski, 2016).
Pewnego rodzaju wskazówk¿ interpretacyjn w tym zakresie stanowi ust. 3 art.6
Ochr. Dan. Os., który nakazuje, Čeby informacje nie byÙy uznawane za umoČliwiajce
okreïlenie toČsamoïci osoby, jeČeli wymagaÙoby to nadmiernych kosztów, czasu lub
dziaÙaÚ (Ustawa, 1997). Jak wskazuje si¿ w rekomendacji Komitetu Ministrów Rady
Europy (Rekomendacja, 1997) w dobie rozwoju technik komputerowych, kryterium
kosztów traci na znaczeniu jako kryterium pozwalajce na ustalenie, czy osoba Þzyczna jest moČliwa do zidentyÞkowania. Ustalenie, czy mamy do czynienia z nadmiernymi kosztami, czasem lub dziaÙaniami, powinno by° kaČdorazowo dokonywane
2 W omawianym wyroku Naczelny Sd Administracyjny uznaÙ, Če przedmiotem ochrony ustawy ,,nie s wszystkie dane o osobach Þzycznych lecz jedynie tzw. dane identyÞkujce, a wi¿c imi¿, nazwisko, adres, PESEL, NIP, itp.”.
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z uwzgl¿dnieniem specyÞki konkretnego administratora danych osobowych – moČe
si¿ wi¿c zdarzy°, Če ta sama informacja, która dla jednego podmiotu moČe by° wystarczajca do szybkiego ustalenia toČsamoïci osoby, której dotyczy, dla innego podmiotu wiČe si¿ z dziaÙaniami nieproporcjonalnymi (Sibiga, 2003).
Ustawa wyróČnia podziaÙ na dwa rodzaje danych osobowych, który jest zwizany
z przesÙankami dopuszczalnoïci przetwarzania danych osobowych. S to dane osobowe zwykÙe oraz dane szczególnie chronione, czyli tzw. dane wraČliwe.
Istnieje szereg informacji, które s szczególnie waČne dla ochrony prywatnoïci
kaČdego czÙowieka. Std teČ nazywa si¿ je danymi wraČliwymi. Zgodnie z przepisem
art. 27 ust. 1 Ochr. Dan. Os., danymi szczególnie chronionymi s informacje: o pochodzeniu rasowym lub etnicznym; o pogldach politycznych, przekonaniach religħnych
lub ÞlozoÞcznych; o przynaleČnoïci wyznaniowej, partyjnej lub zwizkowej; o stanie
zdrowia; o kodzie genetycznym; o naÙogach; o Čyciu seksualnym oraz informacje dotyczce skazaÚ, orzeczeÚ o ukaraniu i mandatów karnych, a takČe innych orzeczeÚ
wydanych w post¿powaniu sdowym lub administracyjnym (Ustawa, 1997). Wymienione przez ustawodawc¿ rodzaje informacji stanowicych dane wraČliwe naleČ do
zamkni¿tego katalogu. W zwizku z tak wskazan regulacj za tzw. dane osobowe
zwykÙe naleČy uzna° wszystkie te dane, które nie zostaÙy uznane za dane wraČliwe.
W zwizku z tym, wskazany podziaÙ obejmuje wszystkie kategorie danych osobowych, a wi¿c stanowi on podziaÙ zupeÙny. RozróČnienie danych, wraČliwych a zwykÙych jest zwykle bardzo trudne i zaleČne od kontekstu w jakim tych poj¿° uČywamy.
PodziaÙ ten ma równieČ niebagatelne znaczenie w kontekïcie przetwarzania danych
osobowych, gdyČ inne zasady ustawodawca wprowadziÙ dla danych osobowych
zwykÙych, a inne dla danych wraČliwych.
Zgodnie ze sÙowniczkiem poj¿° z art. 7 Ochr. Dan. Os. przez przetwarzanie danych rozumie si¿ jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udost¿pnianie
i usuwanie, a zwÙaszcza te, które wykonuje si¿ w systemach informatycznych (Ustawa, 1997). Ustawodawca przewidziaÙ inne zasady w odniesieniu do przetwarzania
danych zwykÙych i wraČliwych.
Przetwarzanie danych osobowych zwykÙych jest zgodnie z prawem jedynie wtedy, gdy wystpi jedna z przesÙanek z art. 23 Ochr. Dan. Os. tj. osoba, której dane dotycz, wyrazi na to zgod¿, chyba Če chodzi o usuni¿cie dotyczcych jej danych; jest
to niezb¿dne dla zrealizowania uprawnienia lub speÙnienia obowizku wynikajcego
z przepisu prawa; jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotycz, jest jej stron lub gdy jest to niezb¿dne do podj¿cia dziaÙaÚ przed zawarciem
umowy na Čdanie osoby, której dane dotycz; jest niezb¿dne do wykonania okreïlonych prawem zadaÚ realizowanych dla dobra publicznego; jest to niezb¿dne dla wypeÙnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów
danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolnoïci osoby,
której dane dotycz (Ustawa, 1997).
Natomiast przetwarzanie danych wraČliwych jest generalnie zakazane, ustawodawca dopuïciÙ jednak sytuacje kiedy zakaz ten zostaje wyÙczony. Podstawow
przesÙank uchylajc zakaz przetwarzania danych sensytywnych jest wyraČenie
pisemnej zgody przez osob¿, której te dane dotycz (Ustawa, 1997). Istniej takČe
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inne przesÙanki, których wystpienie uchyla zakaz przetwarzania danych sensytywnych. Okreïlone zostaÙy one w art. 27 ust. 2-10 Ochr. Dan. Os. i zaliczymy do nich
sytuacje, kiedy: jest to niezb¿dne dla zrealizowania uprawnienia lub speÙnienia obowizku wynikajcego z przepisu prawa; jest to konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotycz, jest jej stron lub gdy jest to niezb¿dne do podj¿cia dziaÙaÚ
przed zawarciem umowy na Čdanie osoby, której dane dotycz; jest niezb¿dne do
wykonania okreïlonych prawem zadaÚ realizowanych dla dobra publicznego; jest to
niezb¿dne dla wypeÙnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez
administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw
i wolnoïci osoby, której dane dotycz (Ustawa, 1997).
Zgodnie z art. 3 w zw. z art. 2 Ochr. Dan. Os. wszystkie dane osobowe przetwarzane przez szkoÙ¿ w kartotekach, skorowidzach, ksi¿gach, wykazach i w innych zbiorach ewidencyjnych oraz w systemach informatycznych, takČe w przypadku przetwarzania danych poza zbiorem danych podlegaj ochronie na zasadach okreïlonych
we wskazanej ustawie (Ustawa, 1997). W szkoÙach i placówkach oïwiatowych gromadzone s przede wszystkim dane osobowe nauczycieli i innych pracowników szkoÙy,
uczniów a takČe rodziców bdĊ opiekunów prawnych.

Dziennik elektroniczny
Zakres informacji o uczniach, które mog by° gromadzone przez szkoÙy okreïla rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoÙy i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, dziaÙalnoïci wychowawczej i opiekuÚczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Rozporzdzenie, 2014) wydane na podstawie ustawy z dnia 7 wrzeïnia 1991 r. o systemie oïwiaty (Ustawa, 1991). Rozporzdzenie to weszÙo w Čycie 3 wrzeïnia 2014 r.
i uchyliÙo dotychczasowy akt prawny regulujcy te kwestie wprowadzajc zmiany
m.in. w zakresie informacji gromadzonych w dokumentacji. Natomiast moČliwoï° prowadzenia dzienników lekcyjnych w formie elektronicznej zostaÙa przewidziana w § 22
niniejszego rozporzdzenia, a zatem prowadzenie dziennika elektronicznego jest alternatyw dla dziennika prowadzonego w formie tradycyjnej, papierowej.
Zakres informacji jakie mog by° gromadzone w e-dzienniku okreïla §10 rozporzdzenia (Rozporzdzenie, 2014). I tak, obok takich danych jak imi¿, nazwisko
ucznia, data i miejsce jego urodzenia, adres zamieszkania, imiona i nazwiska jego rodziców oraz ich adresy (jeČeli s róČne od adresu zamieszkania ucznia), imiona i nazwiska poszczególnych nauczycieli, plan zaj¿° edukacyjnych, obecnoïci, tematy zaj¿°,
oceny oraz liczba godzin usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych, moČna takČe
zamieïci° numer telefonu oraz adres e-mail rodziców (opiekunów prawnych). Taka
regulacja oznacza, Če szkoÙa posiada podstaw¿ prawn do przetwarzania tych, wskazanych w przepisie, danych osobowych i nie jest juČ konieczne pozyskiwanie zgody
zainteresowanych w tym zakresie.
Zgodnie z art. 7 Ochr. Dan. Os. to administrator danych decyduje o celach i ïrodkach przetwarzania danych osobowych, w przypadku szkoÙy jest to dyrektor (Ustawa, 1997). W zwizku z powyČszym nie ma prawnych moČliwoïci, aby inny podmiot
staÙ si¿ administratorem tych danych i szkoÙa nie moČe korzysta° z usÙug dostawcy,
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który oczekuje od szkoÙy przekazania danych osobowych zgromadzonych w dzienniku lub rezerwuje sobie prawo do ich przetwarzania w celach innych niČ wynikajce
z prowadzenia dziennika elektronicznego.
Wi¿kszoï° zbiorów danych osobowych musi by° zgÙoszona do zarejestrowania
w ewidencji prowadzonej przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Natomiast w zwizku z regulacj art. 43 Ochr. Dan. Os., który okreïla list¿ zbiorów,
których administratorzy s zwolnieni z obowizku zgÙoszenia zbioru do rejestracji,
szkoÙa jest zwolniona z obowizku rejestracji zbioru dziennika elektronicznego, a takČe
wszystkich innych zbiorów dotyczcych osób zatrudnionych i uczcych si¿, bez wzgl¿du na form¿ prowadzenia tego zbioru, elektroniczn lub papierow (Ustawa, 1997).
Administrator danych jest obowizany zastosowa° ïrodki techniczne i organizacyjne zapewniajce ochron¿ przetwarzanych danych osobowych odpowiedni do
zagroČeÚ oraz kategorii danych obj¿tych ochron, a w szczególnoïci powinien zabezpieczy° dane przed ich udost¿pnieniem osobom nieupowaČnionym, zabraniem przez
osob¿ nieuprawnion, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmian, utrat,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, ponadto administrator danych prowadzi dokumentacj¿ opisujc sposób przetwarzania danych oraz uČyte ïrodki, o których mowa powyČej (Ustawa, 1997).
SzkoÙa moČe korzysta° z usÙug podmiotów ïwiadczcych usÙug¿ dziennika elektronicznego i przechowujcych dane na serwerach zlokalizowanych poza terenem
szkoÙy na podstawie art. 31 Ochr. Dan. Os. (Ustawa, 1997), przy czym musz zosta°
speÙnione nast¿pujce warunki, po pierwsze, umowa ïwiadczenia usÙugi dziennika
elektronicznego pomi¿dzy szkoÙ, a dostawc musi mie° form¿ pisemn. Po drugie,
w umowie takiej naleČy dokÙadnie wskaza° m.in. podmiot, któremu dane s powierzane (operatora systemu informatycznego, w którym prowadzony jest e-dziennik),
zakres powierzanych danych, cel ich powierzenia. Zakres i cel przetwarzania danych
musi by° zwizany ze ïwiadczeniem usÙugi dziennika elektronicznego i nie moČe by°
rozszerzany samodzielnie przez dostawc¿. Podmiot przyjmujcy dane w powierzenie
powinien zÙoČy° oïwiadczenie o przestrzeganiu obowizujcych przepisów z zakresu danych osobowych oraz Če przetwarzanie danych b¿dzie odbywaÙo si¿ wyÙcznie
we wskazanym zakresie i w celu.
W zwizku z powyČszym faktycznie zabezpieczenia realizowane b¿d przez
podmiot obsÙugujcy system informatyczny e-dziennika, nie staje si¿ on jednak administratorem danych osobowych. W takim przypadku to na dyrektorze szkoÙy, jako
administratorze danych, spoczywa odpowiedzialnoï° za wÙaïciwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, dziaÙalnoïci wychowawczej
i opiekuÚczej oraz za wydawanie przez szkoÙ¿ dokumentów zgodnych z posiadan
dokumentacj. Nie wyÙcza to jednak odpowiedzialnoïci podmiotu, który zawarÙ
umow¿, za przetwarzanie danych niezgodnie z t umow.
Prowadzenie dziennika elektronicznego jest obwarowane specjalnymi wymaganiami polegajcymi m.in. na obowizku: zachowania selektywnoïci dost¿pu do
danych stanowicych dziennik elektroniczny; zabezpieczenia danych stanowicych
dziennik elektroniczny przed dost¿pem osób nieuprawnionych; zabezpieczenia danych stanowicych dziennik elektroniczny przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utrat; rejestrowania historii zmian i ich autorów; umoČliwienia bezpÙatnego wgldu
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rodzicom do dziennika elektronicznego, w zakresie dotyczcym ich dzieci (Rozporzdzenie, 2014). To dyrektor szkoÙy decyduje jaki zakres gromadzonych danych zostanie udost¿pniony rodzicom (opiekunom prawnym) uczniów, a decyzja ta powinna
w równym stopniu obejmowa° wszystkich rodziców i okreïla° jednakowe warunki
korzystania z e-dziennika oraz uniemoČliwia° uČytkownikom przenoszenia danych
osobowych znajdujcych si¿ w dzienniku elektronicznym na komputery osobiste. Co
wi¿cej, art. 32 Ochr. Dan. Os. przewiduje co prawda katalog sytuacji, kiedy osoba,
której dane dotycz moČe wnieï° sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
ale Čadna z opisanych sytuacji nie ma zastosowania w przypadku prowadzenia dokumentacji przez szkoÙy, co jest jej ustawowym obowizkiem (Ustawa, 1997).
Ustawodawca naÙoČyÙ obowizek na dyrektora szkoÙy do wprowadzania takich
e-dzienników, które zapewni dost¿p do danych dziecka jedynie jego prawnym opiekunom (Rozporzdzenie, 2014). Nie ma wi¿c moČliwoïci przegldania konta danego
ucznia przez osoby nieuprawnione. Ponadto e-dzienniki musz zapewnia° ochron¿ danych przed wykasowaniem, kradzieČ lub utrat w inny sposób, a dodatkowo kaČdy
system musi umoČliwia° rejestracj¿ historii zdarzeÚ, tzn. kaČda zmiana danych musi
by° rejestrowana wraz z informacj, kto tej zmiany dokonaÙ (Rozporzdzenie, 2014).

Podsumowanie
Prowadzenie e-dziennika wymaga zachowania selektywnoïci dost¿pu do danych w nim przetwarzanych. Dost¿p do e-dziennika oprócz nauczycieli mog mie°
równieČ rodzice (opiekunowie prawni), jak i sami uczniowie – w zakresie ustalonym
przez dyrektora szkoÙy.
Czy opiekunowie prawni (rodzice) osób peÙnoletnich powinni mie° dost¿p do dziennika elektronicznego i danych w nim zawartych? Zasadniczo, zgodnie z brzmieniem
cytowanego wczeïniej rozporzdzenia, dyrektor szkoÙy ma obowizek umoČliwienia
bezpÙatnego wgldu rodzicom do dziennika elektronicznego w zakresie dotyczcym ich
dzieci (Rozporzdzenie, 2014). aden przepis prawa, z kolei, nie reguluje zagadnienia
czy uczniowie peÙnoletni powinni by° traktowani jak nieletni, tj. jak ,,dzieci”, dlatego teČ
mamy tu do czynienia z luk w prawie. Z pozoru wydaje si¿ to problem bÙahy i nieistotny i faktycznie taki b¿dzie w przypadku braku konßiktu mi¿dzy rodzicem (opiekunem
prawnym), a uczniem. Poprzez konßikt mam tu na myïli caÙkowite, zupeÙne zerwanie
wi¿zi, jakie zazwyczaj ksztaÙtuj si¿ pomi¿dzy czÙonkami bliskiej rodziny. MoČe dojï° do
sytuacji kiedy peÙnoletni uczeÚ nie b¿dzie chciaÙ aby jego rodzic miaÙ wgld do e- dziennika poniewaČ znajduj si¿ tam informacje wraČliwe, takie jak cho°by adres zamieszkania czy przebywanie na L4 (w szczególnoïci w sytuacjach patologicznych). Zdaje si¿, Če
kaČdy b¿dc osob dorosÙ, posiadajcy peÙn zdolnoï° do czynnoïci prawnych, powinien mie° prawo decydowa° o tym kto ma dost¿p do powzi¿cia wiadomoïci na jego temat. W zwizku z powyČszym wydaje si¿ kwesti bardzo istotn uregulowanie prawne
w tym zakresie tak, aby nie byÙo Čadnych wtpliwoïci, jakie zaÙoČenia miaÙ ustawodawca regulujc moČliwoï° bezpÙatnego wgldu rodzicom do dziennika elektronicznego.
Wprowadzenie dzienników elektronicznych jest symbolem tworzenia nowoczesnej polskiej szkoÙy, aby ulepszy°, uproïci° i przyspieszy° kontakt m.in. mi¿dzy nauczycielami, a rodzicami uczniów. Coraz wi¿cej placówek oïwiatowo-wychowaw-
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czych decyduje si¿ na korzystanie z e-dzienników gdyČ jest to rozwizanie niezwykle
wygodne, ale teČ nie wolne od niebezpieczeÚstw zwÙaszcza w zakresie ochrony danych osobowych i bezpiecznym ich przetwarzaniem. Nie ulega bowiem wtpliwoïci,
Če w dziennikach elektronicznych gromadzone s dane osobowe zwykÙe jak i wraČliwe, a wi¿c naleČy zapewni° jak najlepsz ochron¿ przed ewentualnym dost¿pem do
nich przez osoby trzecie.
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