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B I U L E T Y N  H U F C O W Y  02/2019  
z 11 kwietnia 2019 roku

1. ZJAZD HUFCA – planowany termin Zjazdu HUFCA (wybory władz hufca, ustalenie 
składu zespołów, przyjęcie strategii) to 23 października 2019 roku - środa

2. warsztaty hufcowe z HARCERSKIEGO SYSTEMU WYCHOWAWCZEGO odbędą się 24 
kwietnia o 18:30 w Domu Harcerza – zapraszamy przybocznych i drużynowych. 

3. obowiązkowe szkolenie - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH w ZHP – pod adresem 

https://rodo.zhp.edu.pl/ 

na szkoleniu dowiecie się:
Czy w kronikach może być imię i nazwisko naszego członka? 
Ile osób powinno być na zdjęciu?
Co robić, gdy ktoś poprosi Was o listę członków jednostki, czy obozu?
Dlaczego ważna jest deklaracja członkowska ZHP?
Czy można zdjęcia z naszymi członkami przechowywać na dysku google?

Komenda podjęła uchwałę o konieczności odbycia tego szkolenia przez wszystkich 
funkcyjnych Hufca do 15 maja 2019 i sukcesywnie przez nowe osoby (osoby na funkcji 
przybocznych od 13 lat wzwyż)

szkolenie kończy się krótkim testem i certyfikatem

certyfikat proszę wysłać na adres m.jakubowska@zhp.net.pl 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – z związku z RODO wprowadzamy zmiany 
w HUFCU

a) przechodzimy w pełni na Office365, tam będziemy zamieszczać pliki, pracować 
wspólnie z dokumentami listami wpłat, etc.
KWIECIEŃ to okres przejściowy, ostatni dzwonek na założenie konta na office365 lub 
uzyskanie do niego dostępu, Można o pomoc w tej kwestii zwracać się do Piotra 
Pilarskiego. Od maja kontaktujemy się tylko przez Office365

b) deklaracje członkowskie od września ( i stare i nowe) przechowujemy w siedzibie 
hufca, co oznacza, ze na bieżąco na dyżury komendy je przynosicie a komenda 
zabezpiecza miejsce do przechowywania tych deklaracji. Wy listy najlepiej róbcie w 
Office lub ewidencji 

c) polecenie przetwarzania danych osobowych – na MAJOWYCH  dyżurach komendy 

mailto:m.jakubowska@zhp.net.pl
https://rodo.zhp.edu.pl/


będziemy każdej osobie funkcyjnej takiego polecenia udzielać. Co wymaga, aby 
każdy z Was w maju na dyżurze się pojawił

d) uczulamy na wszelkie przekazywanie samych osobowych innym osobom, czy 
instytucjom, powinna temu towarzyszyć ZAWSZE umowa powierzenia danych 
osobowy, podpisana z naszej strony przez komendanta hufca 

e) gdy zgubisz cos (pendrive, telefon z dostępem do poczty, dysku, etc, wydruki, karty 
kwalifikacyjne, etc), gdzie były zapisane dane osobowe członków ZHP  zgłoś to 
komendantowi hufca, on poda to dalej, bo mus to ostatecznie trafic do …

f) pocztę wysyłamy tylko z konta ZHP (gdy wpisujesz kilka adresów, zwłaszcza osób 
spoza ZHP, rodziców korzystaj z opcji UDW – tajna kopia do… )

g) pliki przesyłamy tylko z konta ZHP (nie wolno inną poczta, w innej przestrzeni 
dyskowej niż Office 365, nie wolno mediami społecznościowymi)

h) w komputerach, telefonach i innych urządzeniach wprowadzamy hasło dostępowe, 
zwłaszcza, gdy mamy zwyczaj nie wylogowywać się z poczt, itd.

5. ROHIS – w ramach edycji  projektu 2019  można do 15 kwietnia zgłaszać projektu
poszczególnych  drużyn. Szczegółowe  informacje  oraz  dostępne  wzory  plików  są
dostępne w office365

6. Planowany w maju  konkurs recytatorski (dla uczniów i w kategorii open) komenda
hufca przesunęła na termin w okolicy 11 listopada. 

7. Informujemy, że w tym roku hufiec nie organizuje bazy obozowej w Lubniewicach.
Jest  to  tylko  jednoroczna  przerwa.  Na  obozy,  do  pracy,  do wszelkiej  współpracy
zapraszamy w lipcu 2020. 

8. CZAS KULTURY I SZTUKI

Wszystkie drużyny Hufca ZHP Mosina zapraszamy do podejmowania działań progra-
mowych na podstawie propozycji „Rychtuj się! Przygoda czeka!”. 

Od 1 lutego do 30 kwietnia  realizujemy moduł KULTURA I SZTUKA kręcący się wokół
takich haseł jak KULTURA, SZTUKA, TWÓRCZOŚĆ, KREATYWNOŚĆ, GALERIA, GRAFI-
KA, ŚPIEW, KINO, TANIEC. Zajrzyjcie do propozycji umieszczonej na stronie zhpmo-
sina.pl (lub załącznika w emailu) i zaplanujcie działania programowe związane z lo-
kalną sztuką i twórczością. 
Na raporty z tej części będziemy czekać do 12 maja br.

Do zaangażowania się w propozycję zachęcamy również osoby w wieku wędrowni-
czym i kadrę!

Wyjście do teatru lub na koncert? A może spacer po Poznaniu z historią sztuki w tle? 
Zbierzcie 3 osoby i zgłaszajcie również swoje inicjatywy!

Powodzenia!
Zespół Inspiro

http://zhpmosina.pl/
http://zhpmosina.pl/


Pamiętajcie, żeby od razu wynotować ważne terminy !!!

W imieniu Komendy Hufca MOSINA:

Magda Jakubowska


