radca prawny Maciej Gawroński
Pan Maciej Gawroński jest osobą z wieloletnim doświadczeniem i szeroką wiedzą z zakresu ochrony
danych osobowych, zarówno w Polsce jak i za granicą. Jest autorytetem zajmującym się problematyką
z zakresu przetwarzania danych osobowych w chmurze (cloud computing), cyberbezpieczeństwa, IT i
własności intelektualnej, którego znaczenie doceniają krajowe i międzynarodowe rankingi prawnicze,
wymieniając go wśród wiodących specjalistów prawa z wymienionych dziedzin.
Jego doświadczenie zostało również docenione przez instytucje europejskie, z którymi współpracował
jako ekspert Komisji Europejskiej do spraw umów o przetwarzaniu danych w chmurze oraz konsultant
Grupy Roboczej Art. 29, obecnie zastąpionej przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD). W okresie
towarzyszącym pracom nad wdrożeniem reformy systemu ochrony danych osobowych w UE, włożył
istotny wkład w tworzenie narzędzi wspierających wdrażanie i stosowanie przepisów ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
Jest autorem wielu naukowych i praktycznych opracowań z zakresu ochrony danych osobowych, które
regularnie publikuje w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma wiele publikacji, będąc redaktorem i
współautorem książek na temat ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz kilkudziesięciu
artykułów na tematy styku prawa i technologii.
Jest doświadczonym wykładowcą, którego studenci i słuchacze doceniają w szczególności za
praktyczne i merytoryczne przybliżanie problematyki ochrony danych osobowych.
Wykonując zawód radcy prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa do ochrony danych
osobowych oraz prywatności, przyczynia się do podnoszenia poziomu wiedzy, doradzając jak w dobie
gwałtownego rozwoju nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji poruszać się zgodnie z
prawem.
Pan Maciej Gawroński to doświadczony prawnik, ekspert i bardzo dobry praktyk, który od wielu lat
aktywnie wspiera ochronę danych osobowych w Polsce. Uczestnicząc w licznych konferencjach i innych
wydarzeniach związanych z ochroną danych osobowych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami,
dokłada swój nieoceniony głos do dyskusji na temat kierunków działań w tym zakresie. W wymiarze
popularyzowania świadomości społecznej na temat ochrony danych osobowych warto również
docenić jego aktywny udział w mediach społecznościowych z cennym głosem nt. zagadnień związanych
z ochroną danych osobowych.
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Barbara Grądkowska
Pani Barbara Grądkowska jest od wielu lat koordynatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego
Urzędu Ochrony Danych Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych
osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, w ramach którego zajmuje
się profilaktyką zagrożeń dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie.
Jest też Dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zamościu, którego misją jest
kształcenie, wychowanie oraz nauka do życia w samodzielności dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością intelektualną oraz autyzmem. Jako koordynator programu „Twoje dane – Twoja
sprawa” włączyła tematykę ochrony danych osobowych w obszar działań Ośrodka, zaspokajając
potrzeby edukacyjne uczniów w tym zakresie. Jej zaangażowanie na rzecz ochrony prywatności
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz podejmowane działania edukacyjne z zakresu
ochrony danych osobowych sprawiły, że ci, którzy w świecie nowoczesnych technologii są najbardziej
bezbronni, otrzymali szansę nauczenia się bezpiecznego poruszania się w cyfrowym świecie i unikania
zagrożeń. Swoimi dokonaniami w tym zakresie Pani Barbara Grądkowska zainteresowała również
władze lokalne oraz media, przyczyniając się do propagowania zasad ochrony danych osobowych
i prawa do prywatności.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Pani Barbary Grądkowskiej, po raz pierwszy w Zamościu zostało
zorganizowane spotkanie wojewódzkie z cyklu „#RODO w edukacji”, dotyczące ochrony danych
osobowych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Temat ten jest bardzo istotny nie tylko dla
przedstawicieli oświaty reprezentujących placówki wyspecjalizowane w kształceniu dzieci i młodzieży
ze specjalnymi potrzebami, ale także dla całego środowiska oświaty, z uwagi na upowszechnianie
edukacji włączającej.
O powodzeniu i sukcesie podejmowanych przez Panią Barbarę Grądkowską działań edukacyjnych
decyduje jeszcze jeden aspekt – nauczyciele ośrodka pozwalają uczniom wykorzystywać narzędzia
nowoczesnych technologii, które są im szczególnie bliskie i znane. Zwracają szczególną uwagę na
edukację praktyczną o ochronie danych osobowych przy wykorzystaniu metod case study, gier, vloga
oraz zabaw. O wysokim poziomie tych działań świadczy również fakt, że efekty ich pracy zostały
włączane do bazy materiałów edukacyjnych Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” i stanowią
inspirację dla kolejnych uczestników programu. Natomiast dzięki podejmowanym działaniom,
wychowankowie Ośrodka wykazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności, a w kolejnych edycjach
programu „Twoje dane – Twoja sprawa” wielokrotnie znaleźli się w gronie laureatów ogólnopolskich
konkursów organizowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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Jen Persson
Pani Jen Persson jest Dyrektorem brytyjskiej organizacji pozarządowej DefendDigitalMe, założonej w
2016 r. Organizacja działa na rzecz wolności obywatelskich, a w szczególności wspiera bezpieczne,
rzetelne i przejrzyste przetwarzanie danych dzieci w sektorze edukacji. Współpraca Pani Jen Persson z
organami rządowymi, instytucjami edukacyjnymi, branżą, podmiotami zajmującymi się prawami dzieci
oraz międzynarodowymi organizacjami takimi jak Rada Europy, jest szczególnie istotna w czasach
szybkiego rozwoju technologii w edukacji.
Doskonała współpraca, jaką podjął Urząd Ochrony Danych Osobowych w 2020 roku z Panią Jen
Persson, zaowocowała przeprowadzeniem seminarium nt. zdalnej edukacji, przeznaczonego dla
nauczycieli z krajów europejskich.
Pracując przy projektach związanych z danymi komercyjnymi oraz przy promowaniu otwartej wiedzy i
usług cyfrowych, swoją wiedzę o prywatności i ochronie danych osobowych poświęca szczególnej
ochronie cyfrowych praw dzieci, na co zwróciła uwagę podczas pandemii COVID-19. List otwarty
koordynowany przez panią Jen Persson i podpisany przez ponad 30 organizacji działających na pięciu
kontynentach w kwietniu 2020 r. wezwał decydentów, organy ochrony danych i dostawców
technologii dla edukacji, do podjęcia działań i zachęcania do międzynarodowej współpracy na rzecz
ochrony dzieci na całym świecie podczas pośpiesznego wdrażania technologii zdalnego nauczania.
Jest prelegentem wielu międzynarodowych konferencji oraz autorką raportów m. in. raportu pt.
Ochrona danych dzieci w systemach edukacji: wyzwania i skuteczne środki ochrony prawnej, który
został zlecony w celu wsparcia opracowania Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w
środowisku edukacyjnym przyjętych w listopadzie 2020 roku przez Komitet Konsultacyjny ds.
Konwencji 108 Rady Europy. Najnowszy raport DefendDigitalMe O stanie danych 2020: mapowanie
cyfrowego śladu dziecka w środowisku edukacyjnym, zawiera zalecenia w kontekście ustawy o
ochronie danych Zjednoczonego Królestwa i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dotyczące
odpowiedzialności w zakresie polityki publicznej i podmiotów prywatnych w środowisku cyfrowym, w
tym w przypadku pojawiających się technologii internetowych i szkód w edTech.
Pani Jen Persson jest orędownikiem roli ochrony danych jako środka ochrony i poszanowania w
równym stopniu godności osobistej i wolności wszystkich osób, zwłaszcza społeczności wrażliwych
i zmarginalizowanych, zarówno online jak i offline, w celu promowania pełnego zakresu praw człowieka
niezbędnych w społeczeństwie demokratycznym oraz w celu wspierania ludzkiego rozwoju.
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