Dr Grzegorz Sibiga
Pan dr Grzegorz Sibiga jest kierownikiem Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz kierownikiem Studiów Podyplomowych
„Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”, których już pięć edycji zorganizował
w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Oprócz tego wykonuje zawód adwokata
specjalizującego się m.in. w zagadnieniach prawa do ochrony danych osobowych
oraz prywatności.
Sięgając do początków polskiego systemu prawnego w zakresie ochrony danych osobowych,
warto przypomnieć, że dr Sibiga był jednym z twórców Biura GIODO, gdzie pełnił funkcje
kierownicze, w tym dyrektora Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych.
Dr Sibiga wielokrotnie uczestniczył w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa
administracyjnego dotyczącymi przetwarzania i ochrony informacji i stosowania nowych
technologii w administracji, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych,
informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz o dostępie do informacji
publicznej. Pracował w zespole przygotowującym zmianę przepisów o administratorze
bezpieczeństwa informacji, do której doszło w 2015 r.
W swoim dorobku jest autorem ponad 50 publikacji naukowym dotyczących ochrony danych
osobowych, w tym monografii, studiów, artykułów i glos. Uczestniczył w komitetach
organizacyjnych i był prelegentem w licznych konferencjach poświęconych ochronie danych
osobowych. Pozostaje również członkiem rad programowych czasopism naukowych
i branżowych zajmujących się m.in. tematyką ochrony danych osobowych.
Niezależnie od tego prowadzi ożywioną działalność popularyzującą przedmiotową
problematykę. Obecnie dr Grzegorz Sibiga angażuje się na rzecz wyjaśniania zawiłych
aspektów europejskiego prawa ochrony danych osobowych a także wdrażania RODO w
podmiotach publicznych i przedsiębiorstwach.
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Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli od 2013 roku z ogromnym zaangażowaniem
uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Twoje dane – Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów
i nauczycieli”.
W trakcie kolejnych edycji Programu, Ośrodek przygotowuje bogatą ofertę zajęć i wydarzeń
kształtujących świadome i odpowiedzialne postawy wśród uczniów w obszarze ochrony
prywatności i danych osobowych. Swoimi działaniami rocznie Ośrodek obejmuje aż 4 000
uczniów. O wysokim poziomie działań Ośrodka świadczy fakt, że efekty ich prac wielokrotnie
były włączane do bazy materiałów edukacyjnych Programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Co roku Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli pozostaje w gronie liderów konkursów
edukacyjnych ogłaszanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Nagroda im. Michała Serzyckiego jest wyrazem podziękowania za znaczny wkład Ośrodka
w promocję zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności
w środowisku oświaty, podczas organizowanych wydarzeń i otwartych konsultacji
dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
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Pani Anna Lewandowska
Pani Anna Lewandowska jest nauczycielem informatyki w Szkole Podstawowej nr 360
w Warszawie. Jako wieloletni koordynator programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja
sprawa” pani Anna Lewandowska od lat w sposób kreatywny i nowatorski promuje
zagadnienia ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów.
To właśnie dzięki ogromnemu zaangażowaniu pani Anny Lewandowskiej, jej podopieczni
wykazują wysoki poziom wiedzy i umiejętności w kolejnych edycjach ogólnopolskiego
programu „Twoje dane – Twoja sprawa”.
Każdorazowo pani Anna Lewandowska chętnie dzieli się zdobytym doświadczeniem
w zakresie promowania odpowiednich podstaw wśród młodzieży w obszarze ochrony
danych osobowych i prywatności podczas konferencji i seminariów organizowanych
przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.
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