DR HAB. IRENA LIPOWICZ, PROF. UKSW
Profesor Irena Lipowicz jest wybitną prawniczką i dyplomatą (w latach 2000–2004 pełniła
funkcję Ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice
Austrii), doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa
Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego UKSW. Jest także członkiem zarządu Societas
Iuris Publici Europaei (SIPE) oraz Rady Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych.
Posłanka na Sejm I, II i III kadencji. Inicjatorka poselskiego projektu ustawy o ochronie
danych osobowych. W Sejmie III kadencji przewodniczyła Komisji Samorządu Terytorialnego.
Była również członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli oraz członkiem Komitetu Nauk
Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Rady Naukowej Uniwersytetu we Viadrinie. W latach
2010–2015 pełniła funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich.
Opublikowała około 100 prac naukowych. W roku 2009 otrzymała tytuł doktora honoris
causa Uniwersytetu w Osnabrück. Została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Otrzymała
liczne wyróżnienia zawodowe m.in.:
 nagrodę „Złoty Paragraf” dla wybitnych prawników o niepodważalnym dorobku,
 nagrodę prawniczą im. Edwarda Wendego za wkład pracy w działania mające na celu
zachowanie i rozwój tak polskiego, jak europejskiego dorobku prawnego oraz
 nagrodę im. Grzegorza Palki za szczególne zasługi dla samorządu terytorialnego.
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PROF. DR PAUL DE HERT, VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSELS
Profesor Paul De Hert jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie praw podstawowych.
Jego praca jest poświęcona prawom człowieka, konstytucjonalizmowi w perspektywie
historycznej, technologii i prawu karnemu. Profesor interesuje się zarówno praktyką prawną,
jak i bardziej fundamentalnymi refleksjami na temat prawa.
W BrukselipProfesor Paul De Hert jest kierownikiem cyklu seminariów „Prawo karne
i międzynarodowe i europejskie prawo karne". W latach ubiegłych był kierownikiem cyklu
seminariów z dziedziny „Praw Człowieka”, „Teorii prawa”, „Historycznego wprowadzenia do
systemów konstytucyjnych na całym świecie” i "Konstytucyjnego prawa karnego". Jest
dyrektorem grupy badawczej ds. Praw Podstawowych i Konstytucjonalizmu (FRC),
dyrektorem Departamentu Interdyscyplinarnych Studiów Prawa (Metajuridics),
współzarządzającym grupą badawczą „Prawo, nauka, technologia i społeczeństwo” (LSTS)
i współzarządzającym brukselskim Centrum Badawczym ds. Ochrony Prywatności. Jest
profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Tilburgu, gdzie uczy o „Prywatności
i ochronie danych”.
Jest członkiem zespołów redakcyjnych wielu krajowych i międzynarodowych czasopism
naukowych, takich jak: Inter-American and European Human Rights Journal (Intersentia),
Criminal Law & Philosophy (Springer) oraz The Computer Law & Security Review (Elsevier).
Jest współredaktorem naczelnym serii Supranational Criminal Law Series (Intersentia) i New
Journal of European Criminal Law (Intersentia). Jest redaktorem naczelnym flamandzkiego
czasopisma poświęconego prawom człowieka Tijdschrift voor Mensenrechten.
Profesor jest autorem licznych publikacji na temat prywatności i ochrony danych.
Uczestniczył wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w wielu projektach
współfinansowanych przez Komisję Europejską, będąc współautorem wielu publikacji,
powstających w wyniku realizacji założeń projektowych.
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OŚRODEK EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I ZASTOSOWAŃ KOMPUTERÓW W WARSZAWIE
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest publiczną
placówką doskonalenia nauczycieli prowadzoną przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego. Zadaniem ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich
typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii
informacyjnej.
OEIiZK od 2012 roku wspiera działania edukacyjne Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla uczniów „Twoje dane – Twoja
sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”. Inicjatywa edukacyjna skierowana do
uczniów i nauczycieli. Jest to największy projekt edukacyjny Prezesa Urzędu o zasięgu
ogólnopolskim realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej
i Rzecznika Praw Dziecka.
Ośrodek jako wieloletni partner wspierający program, aktywnie angażuje się
w działania związane z upowszechnianiem wiedzy o ochronie danych osobowych
i prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

3

