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TEMAT: „COVID-19 - OCHRONA DANYCH W CZASACH PANDEMII”. 
 

Prezes UODO: Przepisy o ochronie danych osobowych nie mogą być stawiane 
jako przeszkoda w realizacji działań w związku z walką z koronawirusem. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

• Prezes UODO informuje, że kwestie związane z przetwarzaniem danych 
dotyczących zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się 
wirusa COVID-19 regulowane są w przepisach szczególnych, w tym przede 
wszystkim w tzw. specustawie. Wskazane przepisy nie stoją w sprzeczności z 
zasadami przetwarzania danych i nie naruszają RODO, a korespondują z 
rozporządzeniem, które również przewidują sytuacje związane z ochroną 
zdrowia i zapobieganiem rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych 
 
Treść oświadczenia Prezesa UODO w sprawie koronawirusa 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1456 

 

• Oświadczenie Europejskiej Rada Ochrony Danych z dnia 19 marca w sprawie 
przetwarzania danych osobowych podczas pandemii COVID-19. 

 
W oświadczeniu przyjęto, że rządy, organizacje publiczne i prywatne w całej 
Europie podejmują środki mające na celu ograniczenie i złagodzenie skutków 
pandemii COVID-19. Może się to wiązać z przetwarzaniem różnego rodzaju 
danych osobowych. 
 
Zasady ochrony danych (takie jak RODO) nie ograniczają środków 
podejmowanych w ramach walki z pandemią koronawirusa. Walka z chorobami 
zakaźnymi jest wspólnym celem dla wszystkich narodów i dlatego powinna być 
wspierana w najlepszy możliwy sposób. W interesie ludzkości leży ograniczenie 
rozprzestrzeniania się chorób i wykorzystanie nowoczesnych technik w walce            
z plagami dotykającymi znaczną część świata. Mimo to EROD chciałaby 
podkreślić, że nawet w tych wyjątkowych czasach administrator i podmiot 
przetwarzający muszą zapewnić ochronę danych osobowych osób, których dane 
dotyczą. 
 
Polskie tłumaczenie oświadczenia znajduje się na stronie UODO:  
 
https://uodo.gov.pl/pl/138/1463 

https://uodo.gov.pl/pl/138/1456
https://uodo.gov.pl/pl/138/1463
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• UODO DLA SZKÓŁ -  
 

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły i nauczyciele musieli w bardzo 
krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami i ich rodzicami. 
Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narzędzi umożliwiających 
prowadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko skorzystać z dostępnych                     
i możliwych w tych warunkach rozwiązań. Korzystając z nich warto poznać 
rekomendacje i dobre praktyki, aby przetwarzanie danych było bezpieczne. 
UODO przygotowało wskazówki dla przedstawicieli oświaty jak korzystając                 
z metod nauczania online, dbać o bezpieczne przetwarzanie danych. A dzięki 
wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie trafi do wszystkich 
szkół i placówek oświatowych. 
 
Poradnik do pobrania: https://uodo.gov.pl/pl/138/1473 
 

 
 
 
  
 

Z poważaniem. 
Janusz Wyspiański 

 
 
 

ŹRÓDŁO DANYCH: 
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