Zasady dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych podczas kształcenia
zdalnego i zdalnej pracy w Szkole Podstawowej nr 1
im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku
BEZPIECZEŃSTWO URZĄDZEŃ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Upewnienie się, że wszystkie urządzenia z jakich się korzysta mają niezbędne aktualizacje systemu
operacyjnego, oprogramowania oraz systemu antywirusowego
Wydzielenie sobie odpowiedniej przestrzeni, tak aby ewentualne osoby postronne (np.
domownicy), nie miały dostępu do dokumentów, nad którymi się pracuje.
Odchodząc od stanowiska pracy należy każdorazowo blokować urządzenia na których się pracuje.
W przypadku używania do zdalnego nauczania komputera prywatnego, do którego dostęp mają
inni domownicy, należy pracować na oddzielnym koncie systemowym, zabezpieczonym silnym
hasłem dostępu.
Na urządzeniu należy ustawić automatyczne wylogowywanie po określonym czasie (w miarę
możliwości należy ustawić jak najkrótszy czas)
Przy wykorzystywaniu zdalnego nauczania za pomocą telefonu komórkowego, bezwzględnie
należy ustawić PIN do blokady ekranu.
Zabezpieczenie komputera poprzez używanie silnych haseł dostępu, wielopoziomowe
udostępnianie.
Należy podjąć szczególne środki, aby urządzenia, z których się korzysta podczas pracy, szczególnie
te wykorzystywane do przenoszenia danych, jak dyski zewnętrzne nie zostały zgubione.
Jeżeli zgubiono urządzenie, na którym się pracowało lub zostało ono skradzione, należy
natychmiast podjąć odpowiednie kroki, aby o ile to możliwe, zdalnie wyczyścić pamięć.

WYKORZYSTYWANIE EMAIL
1.
2.

3.
4.

5.

Jeżeli jest to możliwe to używać służbowych kont e-mail.
Jeżeli istnieje konieczność przesłania danych osobowych, należy upewnić się, że treść i załączniki są
właściwie szyfrowane. Nie używać danych osobowych lub poufnych informacji w treści
wiadomości.
Przed wysłaniem maila, trzeba się upewnić, że wysyłany jest do właściwego adresata, zwłaszcza
jeśli wiadomość zawiera dane osobowe lub dane wrażliwe.
Nie przesyłać mailem informacji zaszyfrowanej razem z hasłem. Nawet w osobnej wiadomości.
Ktoś kto uzyska dostęp do poczty bez problemu odszyfruje wiadomość. Hasło należy podać innym
kanałem komunikacji (np. SMS)
Wysyłając email do wielu odbiorców, należy wykorzystywać funkcję UKRYTA KOPIA (UKRYTE DO
WIADOMOŚCI)

BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE
1.

2.
3.
4.

Należy zwracać uwagę na fałszywe SMS, emaile, wiadomości w portalach społecznościowych,
mogące służyć jako próby kradzieży wyłudzenia danych do logowania do systemów bankowych,
skrzynek pocztowych, dzienników elektronicznych.
Nie należy otwierać załączników (plików) w mailach nadesłanych przez nieznanego nadawcę
lub podejrzanych załączników nadanych przez znanego nadawcę.
Nie należy otwierać stron internetowych wskazanych hiper linkami w mailach, gdyż mogą to być
hiperlinki do stron zainfekowanych lub niebezpiecznych.
Użytkownicy nie powinni rozsyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, SMS, wiadomości w
portalach społecznościowych informacji o zagrożeniach dla systemu informatycznego, „łańcuszków
szczęścia", itp.

5.

W przypadku otrzymania prośby o przesłanie/udostępnienie danych osobowych, należy
zweryfikować nadawcę wiadomości(np. potwierdzić telefonicznie) oraz należy zweryfikować
zasadność żądania udostępnienia/przekazania danych.

BEZPIECZEŃSTWO WIDEOKONFERENCJI i E-RADY PEDAGOGICZNEJ
1.

2.
3.

Przeprowadzanie przez Dyrektora wideokonferencji (e-rady pedagogicznej) z nauczycielami
pracującymi zdalnie, stwarza ryzyko ujawnienia informacji stanowiących dobra osobiste uczniów
lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły lub placówki w sytuacjach, gdy
nauczyciel pracuje w pomieszczeniu, w którym znajdują się w tym samym czasie również inni
domownicy, którzy nie są uprawnieni do uzyskania informacji o uczniach, ich rodzicach czy
pracownikach placówki.
Należy unikać omawiania sytuacji konkretnych osób w trakcie wideokonferencji (np. omawianie
sytuacji ekonomicznej rodziców ucznia).
Przy rozpoczynaniu wideokonferencji, należy zwracać nauczycielom informację, żeby zwracali
uwagę na poruszane zagadnienia związane dobrami osobistymi.

