Jak zrobić sefie ze świadectwem? – podpowiada PUODO
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Zbliża się koniec roku szkolnego 2019/2020 a wraz z nim nastąpi rozdanie uczniom świadectw
szkolnych. Tym wszystkim, którzy chcą się pochwalić zdjęciem ze świadectwem szkolnym, czy to
samemu czy to z kolegami z klasy, Prezes Urzędu Danych Osobowych podpowiada jak to zrobić, aby nie
naruszać przepisów o danych osobowych.
Wzór świadectwa określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Jednak przed końcem roku szkolnego
warto przypomnieć, że świadectwo szkolne zawiera dane osobowe ucznia, dlatego tytułowe selfie
wymaga przemyślenia, aby ujęcie wykonać bez narażania się na utratę kontroli nad danymi osobowymi,
które mogą być widoczne. Świadectwo jest bowiem dokumentem publicznym.
Publikując zdjęcie świadectwa, można ujawnić wiele szczegółów na temat osoby, której świadectwo
dotyczy. Każdy rodzaj świadectwa szkolnego zawiera przede wszystkim takie dane, jak: imię i nazwisko
ucznia, jego datę urodzenia, informację o tym, w której szkole się uczy, do której klasy i w jakim roku
szkolnym.
Ponadto świadectwo szkolne posiada także kilka dodatkowych informacji, które uzasadniają to, aby
szczególnie zadbać o bezpieczne posługiwanie się tym dokumentem. Przykładowo umieszczone na
świadectwie oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania to kolejne informacje, które wiele mogą
mówić o uczniu, np. jakie lubi przedmioty szkolne, a więc jakie może mieć zainteresowania.
Dodatkowo swój podpis na dokumencie składa dyrektor szkoły oraz wychowawca klasy. Świadectwo
opatruje się też odciskiem pieczęci urzędowej szkoły. Świadectwo szkolne wydawane jest na druku, który
zawiera zabezpieczenia przed fałszerstwem wymagane dla dokumentów publicznych. W obecnym stanie
prawnym świadectwa ukończenia szkoły mogą być wydawane wyłącznie w postaci papierowego
dokumentu. Każda inna forma będzie jedynie informacją o ukończeniu danej szkoły i otrzymanych
ocenach z poszczególnych przedmiotów.
Cechy te świadczą o tym, że właściciel dokumentu nie tylko powinien go chronić przed zniszczeniem, ale
również przed zagubieniem oraz kradzieżą. W tych dwóch ostatnich przypadkach, gdy dokument trafi
w niepowołane ręce, skutki utraty kontroli nad danymi osobowymi mogą być poważne. Ponieważ
świadectwa szkolne to dokumenty dotyczące głównie niepełnoletnich, to tym bardziej trzeba szczególnie
zadbać, aby nie narażali się na utratę swoich danych na skutek spontanicznych działań.
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