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„Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 
fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą 
można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego 
jak:

imię i nazwisko numer identyfikacyjny dane o lokalizacji

identyfikator internetowy jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej



1. Dane na Moodle
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Plany

Wprowadzenie zestawu funkcji które 
dostosują platformę Moodle do 
przepisów ROD0. 
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Plany

1. Wyświetlanie wszystkich wymaganych oświadczeń 
dotyczących prywatności.

2. Listowanie i wymaganie zgody na przekazanie danych 
podmiotom trzecim.

3. Ustalenie procesu udzielania zgody przez osoby 
małoletnie.

4. Zdobywanie i dokumentowanie zgód udzielonych przez 
użytkownika.

Zmiany w procesie wprowadzenia nowych 
użytkowników:
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Plany

1. Żądanie dostępu do wszystkich danych użytkownika 
na Moodle.

2. Żądanie usunięcia wszystkich danych identyfikacyjnych 
użytkownika na Moodle.

3. Żądanie sprostowania danych użytkownika.

Zmiany w procesie obsługi żądań użytkownika:
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Moodle wydaje dwie wtyczki 
wspierające wdrożenie RODO na 
platformach w wersji 3.3 i 3.4

Marzec 2018

Moodle wydaje nowa wersje platformy 3.5
zawierająca pełne wsparcie dla realizacji 
przepisów RODO

17 Maja 2018

Rok 2018

Postępy
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Aktualny status platform Moodle

Dane na bazie statystyk zarejestrowanych witryn w moodle.net
https://moodle.net/stats
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Data privacy
Wtyczka dodaje funkcję:

1. Obsługa żądania dostępu do wszystkich danych użytkownika na Moodle. (Uzyskania 
kopii danych)

2. Obsługa żądania usunięcia wszystkich danych identyfikacyjnych użytkownika na 
Moodle.

3. Formularz kontaktowy z IOD.

4. Obsługa rejestru danych na platformie 

5. Obsługa usuwania danych po okresie ich przetwarzania.

6. Rejestr prywatności wtyczek.
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Policies plugin
Wtyczka dodaje funkcję:

1. Zarządzanie zasadami strony 
(regulaminy, polityki prywatności, inne). (wersjonowanie, typ)

2. Zdobywanie i dokumentowanie zgód udzielonych przez użytkownika.
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Zmiany w CORE Moodle
Od wersji 3.5, 3.4.2+, 3.3.6.

1. Weryfikacja wieku i lokalizacji w celu identyfikacji osób małoletnich.

2. Implementacja API obsługujących żądanie danych osobowych ze wszystkich pluginów.

3. Implementacja Privacy API do pluginów składowych  do bazowej instalacji Moodle.
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Privacy API
Został utworzony dokument na moodle.org 
opisujący proponowane zmiany API wymagane 
dla wtyczek, które pozwolą, aby stały się zgodne 
z RODO.

Dokument dostępny na moodle.org
https://docs.moodle.org/dev/Privacy_API
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1. Sprawdzić aktualność wersji platformy.

2. Wgrać pluginy RODO (Jeśli wersja Moodle jest niższa niż 3.5).

3. Wybrać tool_policy jako sposób zarządzania politykami i udostępnić treści 
polityk.

4. Skonfigurować rolę IOD.

5. Skonfigurować ustawienia weryfikacji wieku i zmapować rolę IOD.

6. Rejestr danych - ustawić kategorię danych oraz cel ich przetwarzania 
pamiętając o uwzględnieniu retencji.

7. Zewnętrzne wtyczki – Sprawdzić czy wszystkie wtyczki mają 
zaimplementowane Privacy API.

8. Monitorować żądania użytkowników.



Sprawdzić aktualność wersji platformy.
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Zasada minimalizacji danych na platformie
Moodle w praktyce!

Sztuczki, kruczki



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!

Dane osobowe muszą być … adekwatne, stosowne oraz ograniczone 
do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane 
(„minimalizacja danych”),,

’’



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!
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Imię i Nazwisko
(Imię i Nazwisko)

Numer identyfikacyjny
(Numer legitymacji, PESEL)

Dane o lokalizacji
(Miasto, kraj)

Identyfikator internetowy
(Numer IP)

jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 
fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 

społeczną tożsamość osoby fizycznej
(Zdjęcie użytkownika)



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!

Rejestracja domyślna: Rejestracja po zmianach:



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!

Profil domyślny: Profil po zmianach:



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!

Zmiany:

login do platformy. Nielogowanie aktywności -
wyłączone dziennik 

zdarzeń i logów serwera.

Nie są pobierane żadne 
dane personalne 

użytkownika.

1 2 3



Zasada minimalizacji danych na platformie Moodle w praktyce!

Minusy:

Brak możliwości 
odzyskania hasła.

Brak weryfikacji, 
czy z platformy korzysta 

grupa docelowa

Brak możliwości 
identyfikacji źródła wycieku 
np. w wypadku naruszenia 

praw autorskich

1 2 3



Koniec
Dziękuje za uwagę


