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 KARTA 11a   

 

QUIZY o … Czyli co już wiemy o ODO 

QUIZ  Uwaga: niniejszy quiz został przygotowany z myślą o uczniach klas starszych, 

którzy posiadają już ugruntowaną wiedzę nt. ODO.  

Klucz do odpowiedzi znajduje się pod notą redakcyjną. 

 
Zaznacz właściwą odpowiedź: 
 

1) RODO czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych czyli 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostało 
wydane: 
  

a) 27. kwietnia 2016r. 
b) 27. kwietnia 2018r. 

 
2) Zbieranie, przechowywanie, przeglądanie, ograniczenie, zapisywanie, 

utrwalanie, zmienianie, porządkowanie, archiwizowanie, usuwanie, 
udostępnianie, wykorzystywanie danych osobowych to ich 
 

a) przetwarzanie. 
b) przerabianie. 
 
3) Skrót PESEL oznacza 

 
a) Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. 
b) Powszechny Elektroniczny Schemat Ewidencji Ludności. 

 
4) Numer PESEL składa się z: 

  
a) 10 cyfr. 
b) 11 cyfr. 

 
5) Naruszenie ochrony danych osobowych to tzw. 

 
a) incydent. 
b) epizod.  

 
6) Forma zautomatyzowanego przetwarzania danych w celu dokonania oceny 

niektórych czynników osobowych konkretnej osoby fizycznej to 
 

a) segregowanie. 
b) profilowanie. 
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7) Obowiązek przekazania osobie, której dane dotyczą, kompleksowej informacji 
na temat przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO to 
 

a) obowiązek powiadomienia. 
b) obowiązek informacyjny. 

 
 

8) Skrót IDO oznacza 
 

a) Inspektora Danych Osobowych. 
b) Inspekcję Danych Osobowych. 

 
9) Czy adres e-mail jest zawsze daną osobową? 

 
a) Nie. 
b) Tak. 

 
10) Czy pochodzenie rasowe lub etniczne należy do grupy danych wrażliwych? 

 
a) Nie. 
b) Tak. 

 
11) Dane adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne, aby 

osiągnąć cel/cele w związku, z którymi je zebrano to 
 

a) maksymalizacja danych. 
b) minimalizacja danych. 

 
12) Numer NIP służy w Polsce do identyfikacji 

 
a) podatników.  
b) klientów kupujących sprzęt AGD. 

 
13)  Przeglądanie danych osobowych należy do czynności przeprowadzanych na 

danych osobowych. 
 

a) Tak. 
b) Nie.  

 
14) Trwałe usunięcie z danych osobowych elementów identyfikujących osobę tak, 

aby ustalenie tożsamości osoby nie było możliwe to 
 

a) anonimizacja danych. 
b) demaskacja danych. 

 
15)  Usystematyzowany zbiór danych osobowych według określonych kryteriów, np. 

rekrutacja, pracownicy tymczasowi, pracownicy, zbiór BHP to 
 
a) zbiór danych. 
b) zbiór klientów. 

 


