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Streszczenie: Artkuł opisuje ryzyka prawne wynikające  
z wykorzystywania platformy e-learningowej w procesie 
dydaktycznym oraz metody ich zmniejszenia i eliminacji.  
W artykule szczególny nacisk położono na aspekty prawne 
związane z „Ustawą o ochronie danych osobowych”  
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1. WSTĘP 
 

Szybko zmieniające się otoczenie gospodarcze i wynikające 
z niego potrzeby kształcenia ustawicznego coraz silniej 
wpływają na cały system edukacyjny. Pierwotny model 
edukacji, w którym wykształcony absolwent uczelni 
znajdował pracę, którą wykonywał do chwili osiągnięcia 
wieku emerytalnego dawno minęły. Współczesny rynek 
pracy wymaga od pracowników ciągłego podnoszenia 
kwalifikacji [1,2]. Ponieważ proces kształcenia obecnie 
coraz częściej odbywa się równolegle z wykonywaniem 
zawodu konieczne jest uelastycznienie procesów 
dydaktycznych [1,2]. Jedną z form uelastycznienia procesu 
dydaktycznego jest wykorzystanie platform  
e-learningowych, które stają się przez to coraz bardziej 
popularne [2].  
Przy ogólnej tendencji zwiększania nacisku na zdalne formy 
nauczania przy użyciu platform e-learningowych często 
zapomina się o zagadnieniach prawnych, które wiążą się  
z ich wykorzystaniem. Tym właśnie zagadnieniom 
poświęcony jest niniejszy artykuł. 

 
1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W 
ŚWIETLE OBOWI ĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 

  
1.1. Obowiązki wynikaj ące z Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych 
Zarządzanie i posiadanie platformy elearningowej wiąże się 
z szeregiem obowiązków o stricte nie informatycznej 
naturze. Jednym z takich zagadnień jest ochrona danych 
osobowych w świetle obowiązujących w Polsce przepisów. 
O ile istnieje ogromna liczba publikacji dotycząca 
praktycznych aspektów instalacji i zarządzania platformami 

elearningowymi to w przypadku tematu przestrzegania 
ustawy o ochronie danych osobowych w interpretacji 
elearningu mamy do czynienia ze zdecydowanie mniejszą 
ich liczbą [3,4,5]. Pomimo, że ustawa o ochronie danych 
osobowych w swojej pierwotnej wersji obowiązuje już od 
1997 roku [6,7,8] w dalszym ciągu występują problemy 
i niejasności przy jej przestrzeganiu w procesie tworzenia 
i zarządzania platformami elearningowymi.  
Administratorzy platform elearningowych (i nie tylko) 
powinni szczególnie przeanalizować kwestię czy 
przetwarzanie danych osobowych odbywa się  
z przestrzeganiem ustawy o ochronie danych osobowych 
(UODO), ponieważ ewentualne uchybienia zgodnie z ustawą 
mogą skutkować odpowiedzialnością karną [9]. 

  
1.2. Istotne oznaczenia i definicje 
Ustawa wprowadziła nomenklaturę, której znajomość jest 
niezbędna w zrozumieniu działań do wykonania [7]. ADO 
(Administrator Danych Osobowych) oznacza organ, 
jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą  
o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art.7 
pkt 4). Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany 
przez ustawę do: 

• Zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych 
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym  

• Przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy. 
Chronienia danych przed zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Jeżeli ADO sam nie jest w stanie wykonać powyższe 
czynności, powinien wyznaczyć Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji (ABI), który będzie nadzorował 
przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. ABI to 
zgodnie z zapisami ustawy, osoba, która z upoważnienia 
ADO nadzoruje przestrzeganie środków techniczno-
organizacyjnych mających na celu zapewnienie ochrony 
przetwarzania danych osobowych. W większych systemach 
wprowadza się dodatkowo pojęcia Administratora Systemu 
Informatycznego (ASI). Jest to osoba bezpośrednio 
zajmująca się zarządzaniem systemem informatycznym  
i odpowiadająca za jego działanie.  
W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie 
informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej. Informacji nie uważa się 
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za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli 
wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
 
1.3. Aspekty praktyczne 
Należy położyć nacisk na przestrzeganie poszczególnych 
artkułów ustawy [9] z praktycznego punktu widzenia 
administratora/posiadacza platformy elearningowej. 
Art. 24. 1. W przypadku zbierania danych osobowych od 
osoby, której one dotyczą, administrator danych jest 
obowiązany poinformować tę osobę o: 
3) prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania,  
Należy zwrócić uwagę, że każda osoba, której dane znajdują 
się na platformie musi mieć możliwość podglądu  
i weryfikacji przetwarzanych danych osobowych. Wbrew 
potocznym opiniom z punktu trzeciego nie wynika 
konieczność istnienia możliwości bezpośredniej edycji przez 
użytkownika swoich danych. Ponieważ taka opcja 
wpływałaby zdecydowanie negatywnie na spójność  
i bezpieczeństwo systemu, zmiany wprowadzać mogą 
jedynie osoby uprawnione. Istotne jest również to, aby 
system pozwalał na przeglądanie danych tylko tej osoby, 
które one dotyczą. Niedopuszczalna jest możliwość 
przeglądania danych osobowych innych użytkowników 
platformy. Stąd praktyki, w których studenci mają 
możliwość „podglądania” danych osobowych 
współużytkowników danego kursu na platformie są 
wykluczone.  
Administrator platformy musi również zadbać  
o przestrzeganie Rozporządzenia MSWiA z dnia 
29.IV.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych 
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 
W tym kontekście szczególną uwagę należy zwrócić na  
§ 7. System musi między innymi zapewnić odnotowanie:  
1) daty pierwszego wprowadzenia danych do systemu;  
2) identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane 
osobowe do systemu, (…) 
Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie systemy platform 
elearningowych umożliwiają zapisanie powyższych 
informacji, co jest ich istotnym mankamentem., praktycznie 
uniemożliwiając ich legalne używanie w świetle 
obowiązujących przepisów. 
Rozporządzenie zwraca również uwagę,  
że odnotowanie informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1  
i 2, musi nastąpić automatycznie po zatwierdzeniu przez 
użytkownika operacji wprowadzenia danych.  
Należy położyć nacisk na konieczność istnienia 
jednoznaczności identyfikacji wyszukiwanej osoby. Dlatego 
koniecznym jest takie skonfigurowanie platformy, aby 
(przykładowo) w przypadku zapytania o dane konkretnej 
osoby, nie wyświetlały się dane wszystkich osób o podanym 
nazwisku bądź imieniu.  
art. 26 ust. 1 pkt. 4 Dane osobowe nie powinny być 
przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do 
osiągnięcia celu przetwarzania.  
Praktycy zwracają uwagę, że abstrahując od modelu 
biznesowego czasu przechowywania danych, ABI musi mieć 
pewność, że dane te są usuwane w sposób rzeczywisty  
z systemu. Ustawa ani rozporządzenie nie wprowadza 
obowiązku specjalnego/nieodwracalnego usuwania danych 
rozumianego szerzej i wbrew obiegowym opiniom nie jest 

konieczne korzystanie z usług firm specjalizujących się w 
tego typu usługach. 
Art. 28. ust.  3. Zabronione jest nadawanie ukrytych 
znaczeń elementom numerów porządkowych  
w systemach ewidencjonujących osoby fizyczne.  
Należy zauważyć, że w interesie administratora (patrz 
odpowiedzialność karna, opisana poniżej) leży posiadanie 
dokumentacji opisującej sposób tworzenia nazw i numeracji 
porządkowej. Wysoce niewskazane jest tworzenie 
przestrzeni nazw w sposób losowy i nieprzemyślany. 
Dokumentacja ta jest konieczna do udowodnienia, 
że platforma przetwarza dane osobowe  
w sposób zgodny z UODO. 
Analizując obowiązki ADO wynikające z ustawy nie można 
zapomnieć o możliwości kontroli przetwarzanych danych 
osoby, której to dotyczy. 
Art. 32 ust. 1. Każdej osobie przysługuje prawo do 
kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, 
zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:  
3. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się  
w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania  
w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,  
4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą 
dane (…)  
5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, 
(…) 
Z praktycznego punktu widzenia dużym ułatwieniem jest 
fakt, że nie są to funkcjonalności konieczne do 
zaimplementowania w platformie w postaci opcji 
dostępnych dla użytkownika. Niemniej jednak ASI musi 
posiadać procedury umożliwiające udostępnienie tego typu 
danych. W praktyce rozwiązać to można w postaci 
odpowiednio przygotowanych zapytań SQL lub 
analogicznie. Kolejny artykuł uściśla poprzedni. 
Art. 33 ust.1 pkt. 4 Na wniosek osoby, której dane 
dotyczą, administrator danych jest obowiązany(…) 
poinformować o przysługujących jej prawach oraz 
udzielić, odnośnie jej danych osobowych, informacji, (…) 
a w szczególności podać w formie zrozumiałej, w jakim 
zakresie oraz komu dane zostały udostępnione 
Ustawodawca położył tutaj szczególny nacisk na 
zrozumiałość formy, dlatego ASI musi to uwzględnić  
w procedurach wspomnianych wyżej. Niedopuszczalne jest 
udostępnianie informacji w postaci „surowego” wydruku.  
W praktyce znanej Autorom powyższe zapytania nie 
występują w znacznych ilościach, dlatego do ich obsługi 
wystarczy zwykły skrypt AWK formatujący wynik 
zapytania SQL. 
Nie są to jedyne raporty, których generowanie należy 
przewidzieć w systemie. Należy położyć szczególny nacisk 
na Art. 32 ust. 1 pkt. 5 w powiązaniu z §7 ust. 1 pkt. 4 
rozporządzenia.  
Art. 32. 1. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli 
przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych  
w zbiorach danych(…) 
§ 7.  
1. Dla każdej osoby, której dane osobowe są 
przetwarzane w systemie informatycznym (…) system 
ten zapewnia odnotowanie: 
4) informacji o odbiorcach, w rozumieniu art. 7 pkt 6 
ustawy, którym dane osobowe zostały udostępnione, (…) 
Gdzie: 
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Art. 7. Ilekro ć w ustawie jest mowa o: 
6) odbiorcy danych - rozumie się przez to każdego, komu 
udostępnia się dane osobowe(…) 
Oznacza to, że administrator danych musi być w stanie 
wygenerować raport spełniający powyższe założenia. Należy 
zwrócić uwagę, że nawet w przypadku systemów 
elearningowych prowadzonych na uczelni do celów 
dydaktycznych może zaistnieć zjawisko udostępnienia 
danych, stąd ASI musi mieć opracowaną metodę 
generowania raportu. 
Dyskusyjnym jest pojęcie „postaci ułatwiającej łatwe  
i jednoznaczne zrozumienie treści”. Z całą pewnością jednak 
oznacza to brak stosowania w raporcie skrótów  
i określeń potocznych w danym środowisku. Przykładowo 
poniższy raport z całą pewnością zostałby zakwestionowany 
podczas kontroli GIODO. 
Imi ę(imiona): Jan 
Nazwisko: Kowalski 
… 
Dokument: D 
Szkoła: NM 

Fakt interpretacji kodu D (D: dowód osobisty, P: paszport,  
w przypadku obcokrajowców, NM: NM nowa matura) choć 
ile nie wpływa na spójność bazy i zrozumienie przez 
operatorów zdecydowanie stoi w sprzeczności z literą prawa. 
W praktyce znanej Autorom raport ma kształt 
zaprezentowany poniżej. 
***RAPORT  0014/2013*** 
*** Mon 2013.11.18 13:45:22 UTC*** 
*** Wygenerowane przez: XXXX na ho ście: XXXXX *** 
************************************* 
Dotyczy: 
Pierwsze imi ę:  xxx 
Drugie imi ę:  xxx  

(…) 
***Informacje okre ślone przez Paragraf 7, ust ęp 1, 
punkty 1,2,3,5 rozporz ądzenia 
Data wprow.danych do systemu(RRRR-MM-DD):2012-12-12   
Żródło pochodzenia danych: 
        podane przez staraj ącego si ę o przyj ęcie  
Id u żytkownika wprowadzaj ącego dane:   xxx  
Zgoda na przetwarzanie danych: yes  
***Informacje okre ślone przez Paragraf 7 ust. 1 
punkt 4 rozporz ądzenia 
-- BRAK -- //dane nie s ą udost ępniane 
*************************************** 
* * *  K O N I E C * * * 

Z praktycznego punktu widzenia administratora platformy 
kłopotliwe może być spełnienie obowiązku opisanego 
poniższym artykule. 
Art. 38. Administrator danych jest obowiązany zapewnić 
kontrol ę nad tym, jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo 
zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są 
przekazywane. 
Wspomniana kłopotliwość wynika faktu, że nie wszystkie 
implementacje platform elearningowych posiadają 
mechanizm ewidencjonujący, jaki użytkownik wprowadził 
dane osobowe wraz z ustaleniem daty wprowadzenia danych 
osobowych do systemu. Praktycznym rozwiązaniem 
doraźnym mogą być skrypty zapisujące wspomniane dane.   
 
1.3. Poziomy bezpieczeństwa przetwarzanych danych 
Kolejną istotną kwestią jest ustalenie poziomu 
bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych  
w systemie informatycznym [8]. Ustawodawca przewidział 
trzy poziomy: podstawowy, podwyższony i wysoki. I tak 
zgodnie z § 6 rozporządzenia: 
2. Poziom co najmniej podstawowy stosuje się, gdy:  
1) w systemie informatycznym nie są przetwarzane dane, 
o których mowa w art. 27 ustawy, oraz  

2) żadne z urządzeń systemu informatycznego, służącego 
do przetwarzania danych osobowych nie jest połączone  
z siecią publiczną.  
Bazując na artykule 27 można bezpiecznie założyć, że nie 
dotyczy on platform prowadzonych w celach 
dydaktycznych. W środowisku administratorów sieci spore 
kontrowersje budzi stwierdzenie „nie połączone z siecią 
publiczną”. Dyskusyjne jest samo stwierdzenie „nie 
połączone” jak i definicja „sieci publicznej”. Nie 
sprecyzowano czy brak połączenia jest rozumiany, jako brak 
połączenia w którejś z warstw modelu ISO/OSI czy jako 
brak połączenia galwanicznego. Podobny problem jest  
z określeniem jak rozumiana jest sieć publiczna w 
przypadku (na przykład) sieci kampusowej? Stawia to szereg 
pytań i wątpliwości. Przykładowo, czy jeżeli serwer, na 
którym znajduje się platforma z danymi osobowymi 
znajduje się na hoście, który nie ma dostępu do Internetu a 
dostęp do niego jest możliwy jedynie z sieci kampusowej to 
wówczas mamy do czynienia z poziomem podstawowym? 
Czy wystarczy, że host z danymi znajduje się w VLANie 
nieposiadającym dostępu do Internetu? Czy brak połączenia 
z „siecią publiczną” zapewnia firewall działający w warstwie 
III? Należy zwrócić również uwagę czy przestrzegane są 
następujące obostrzenia. 
2.  Przebywanie osób nieuprawnionych w obszarze,  
o którym mowa w § 4 pkt 1 rozporządzenia, jest 
dopuszczalne za zgodą administratora danych (…) 
Istotne jest, aby w miejscach, w których znajdują się serwery 
nie mogły przebywać osoby postronne. Pozornie ten punkt 
wydaje się oczywisty, gdy dotyczy serwerowni, należy 
zwrócić jednak uwagę, że w środowisku uczelnianym 
niejednokrotnie role „serwerów” pełnią zwykłe komputery 
klasy PC znajdujące się pokojach pracowniczych, do których 
dostęp nie jest monitorowany ani ewidencjonowany. 
2. (…)w systemie informatycznym (…):  
a) w systemie tym rejestrowany był dla każdego 
użytkownika odr ębny identyfikator;  
b) dostęp do danych był możliwy wyłącznie po 
wprowadzeniu identyfikatora i dokonaniu 
uwierzytelnienia.  
Powyższy punkt w sposób jasny uniemożliwia częstą 
praktykę polegającą na pracy wielu użytkowników na 
jednym koncie. Zabronione jest tworzenie konfiguracji,  
w której istnieje przykładowo konto „admin”, do którego 
hasło jest znane więcej niż jednej osobie. Co oczywiste 
konieczne jest stosowanie hasła i nie dopuszczalne jest 
wykorzystanie konta z tzw. pustym hasłem. 
Co ciekawe ustawodawca w praktyce wymusza istnienie 
systemu zasilania awaryjnego. Jest to określone  
w III p.2 Załącznika do rozporządzenia. W systemach 
przetwarzających dane osobowe zabronione jest ponowne 
przyznawanie identyfikatora użytkownika, który utracił 
uprawnienia do przetwarzania danych (Zał do Rozp IV 1). 
Hasło musi się składać z minimum 6 znaków i być 
zmieniane nie rzadziej niż 30 dni dla poziomu 
podstawowego. (Zał do Rozp IV 2). Należy pamiętać,  
że powyższe obostrzenia nie mogą się opierać na 
dobrowolnym stosowaniu przez użytkowników, ale muszą 
być wymuszone przez system.  Ustawodawca nie 
przewidział żadnych obostrzeń, co do postaci hasła 
(konieczność użycia znaków alfanumerycznych, dużych 
bądź małych liter) oraz co do powtarzalności haseł. Jednak 
w przypadku poziomu podwyższonego hasło musi się 
składać, z co najmniej z 8 znaków, i zawierać małe i wielkie 
litery oraz cyfry lub znaki specjalne (VIII).W tym kontekście 
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warto zastanowić się nad przykładowym problemem, czy 
obostrzenia dotyczące hasła dotyczą również logowania się 
do platformy zwykłego użytkownika? Większość 
administratorów interpretuje to, jako obostrzenia dotyczące 
użytkowników zarządzających/przetwarzających dane a nie, 
jako obostrzenia dla zwykłych użytkowników platformy. 
Nie mniej jednak wydaje się, że może to być kwestia 
dyskusyjna ze względu na brak sprecyzowania przez 
Ustawodawcę. Zauważyć należy, że z praktycznego punktu 
widzenia, ze względu na masowy dostęp do Internetu 
platforma powinna spełniać wymagania określone przez 
poziom wysoki. Załącznik do rozporządzenia przewiduje 
konieczność wykonywania kopii zapasowych (IV.3 i 4) nie 
jest jednak w żaden sposób sprecyzowane jak często i w jaki 
sposób mają być wykonywane. 
W gronie praktyków szczególne kontrowersje budzi punkt V 
rozporządzenia o następującej treści: Osoba użytkuj ąca 
komputer przenośny (…), w tym stosuje środki ochrony 
kryptograficznej wobec przetwarzanych danych 
osobowych.  Szczególnie dyskusyjne są „środki ochrony 
kryptograficznej”. Ustawodawca przewidział konieczność 
szyfrowania danych nie precyzując czy mowa jest o 
szyfrowaniu całego dysku, samej bazy danych czy 
szyfrowaniu na poziomie sprzętowym. Tworzy to dość dużą 
możliwość swobodnej interpretacji, co realnie przekłada się 
na spadek bezpieczeństwa danych. Podobne kontrowersje 
budzi paragraf XIII o następującym brzmieniu: 
Administrator danych stosuje środki kryptograficznej 
ochrony wobec danych wykorzystywanych do 
uwierzytelnienia, które są przesyłane w sieci publicznej. 
Abstrahując od nie do końca jasnej definicji „sieci 
publicznej” w gronie praktyków kontrowersje budzi 
określenie „środki kryptograficzne”. Brak precyzji 
dopuszcza rozwiązania powszechnie uważane za nie 
wystarczająco bezpieczne. Brak precyzji rodzi wiele pytań 
natury czysto technicznej, przykładowo czy jeżeli 
komunikacja jest zabezpieczona protokołem SSL  
z wykorzystaniem certyfikatu niepotwierdzonego przez 
znane, publiczne CA to mamy do czynienia z rozwiązaniem 
bezpiecznym? ASI musi pamiętać, że w przypadku naprawy 
lub serwisu sprzętu, na którym przechowywane są dane 
osobowe musi ona przebiegać pod nadzorem administratora 
danych (Rozp. VI 3). 
Powyżej wspomniano jedynie najistotniejsze zagadnienia 
wynikające z UODO. Brak miejsca nie pozwala na analizę 
innych przypadków. Przykładowo interesującymi 
zagadnieniami mogą być problemy gromadzenia  
i przetwarzania danych biometrycznych oraz obowiązki 
wynikające z istnienia forum na platformie elearningowej.  
 
2. ODPOWIEDZIALNO ŚC  

Za brak przestrzegania wspomnianych wyżej przepisów jest 
przewidziana odpowiedzialność karna z możliwą karą 
pozbawienia wolności włącznie. Przykładowo Art. 49. 1. 
dopuszcza pozbawienie lub ograniczenie wolności do lat 2. 
Szczegółowe aspekty prawne odpowiedzialności karnej 
zdecydowanie wykraczają poza ramy tej pracy. 
 
3. WNIOSKI KO ŃCOWE 
  
Wprowadzenie ustawy nałożyło szereg obowiązków na 
posiadaczy i osoby zarządzające platformami 
elearningowymi. Nie zawsze jasno sprecyzowane 
obostrzenia bywają kłopotliwe w przestrzeganiu. Nie mniej 
jednak należy dążyć do posiadania systemu IT, w którym 
przestrzegane są przepisy dotyczące przetwarzania danych 
osobowych. Należy starać się jak najszerzej uświadomić 
wagę zagadnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych 
osobowych wśród administratorów jak i kadry decyzyjnej 
oraz zwykłych użytkowników, których prawa powinny być 
szanowane.  
Zauważyć należy potrzebę stworzenia systemu 
elearningowego, który byłby całkowicie zgodny z polskim 
prawodawstwem dotyczącym przestrzegania danych 
osobowych. 
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LEGAL ASPECTS OF E-LEARNING PLATFORMS  
  

 
The article discusses legal aspects of managing e-learning platforms in schools and universities. The authors focus on 

legal regulations of personal data protection in e-learning platforms in Poland. In most cases e-learning platforms are 
managed by network administrators who are not aware of legal regulations which they should follow. To the best of our 
knowledge one can find a variety of publications concerning technical and administrative aspects of e-learning platforms  but 
no analysis has been performed concerning legal aspects of deploying and managing e-learning platforms. In this article we 
indicate the most important issues which  e-learning platform administrators should be aware of.   
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