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Pani mgr inż. Małgorzata Margulska – Haczyk, nauczyciel dyplomowany, jest Dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie, której kadra pedagogiczna oraz uczniowie
aktywnie angażują się w działania związane programem edukacyjnym Urzędu Ochrony Danych
Osobowych „Twoje dane – Twoja sprawa”(TDTS).
Pani Dyrektor, realizująca w kutnowskiej szkole Program od niedawna, dała się poznać jako niezwykle
prężna propagatorka zasad ochrony danych osobowych w środowisku szkolnym. W sposób kreatywny
i nowatorski promuje te zagadnienia wśród uczniów i grona pedagogicznego.
O powodzeniu i sukcesie podejmowanych przez Panią Dyrektor działań świadczy to, że kierowana przez
nią szkoła, zajęła II miejsce w konkursie dla szkół na scenariusz zajęć, organizowanym w ramach
programu TDTS. Natomiast uczeń kutnowskiej „dziewiątki” – autor wideoporadnika dla rodziców
pt. „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych”, zajął zaszczytne
I miejsce w konkursie dla uczniów w ramach tego Programu. To dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor
Małgorzaty Margulskiej – Haczyk, jej podopieczni wykazują tak wysoki poziom wiedzy i umiejętności
w stosowaniu zasad ochrony danych osobowych w codziennym życiu.
Kutnowska szkoła dwukrotnie gościła w swoich murach przedstawicieli Urzędu Ochrony Danych
Osobowych – podczas spotkania z udziałem Rzecznika Praw Dziecka, Prezydenta Miasta Kutno
oraz przedstawiciela Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także w ramach Konferencji z cyklu „#RODO
w edukacji” inaugurującej 12. edycję programu TDTS.
Urząd Ochrony Danych Osobowych docenia ogromne zaangażowanie Pani Małgorzaty Margulskiej –
Haczyk w rozwijanie działań edukacyjnych na rzecz upowszechnienia wiedzy o ochronie danych
osobowych wśród uczniów i nauczycieli, a także w podkreślanie istotnej roli tej tematyki w edukacji
młodych ludzi również przy wykorzystaniu materiałów edukacyjnych tworzonych przez Urząd,
takich jak poradnik dla szkół „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”
oraz „Europejski podręczniki: Nauczanie o ochronie danych i prywatności w szkołach”.
Serdeczność i przychylność, niezwykły zapał w krzewieniu kultury ochrony danych osobowych
i zaangażowanie w realizację Programu, zadecydowały o przyznaniu Pani Małgorzacie Margulskiej –
Haczyk, Nagrody im. Michała Serzyckiego.

Mecenas Xawery Konarski
Pan Mecenas Xawery Konarski jest ekspertem prawnym z ponad 20-letnim doświadczeniem
w obszarze nowych technologii. Współzałożyciel jednej z największych kancelarii prawnych,
w której nadzoruje prace zespołów związanych z prawem do prywatności i ochroną danych
osobowych.
Specjalizując się w zagadnieniach prawa do ochrony danych osobowych oraz prywatności, przyczynia
się do podnoszenia poziomu wiedzy z tego zakresu, co jest szczególnie cenne w dobie gwałtownego
rozwoju nowoczesnych technologii i cyfrowej transformacji. Doradza polskim i międzynarodowym
przedsiębiorstwom oraz organizacjom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, internetu
oraz ochrony danych osobowych i informacji.
Pan Mecenas Xawery Konarski jest wiceprezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT),
prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT), a także członkiem Grupy Prawnych IAB
Europe oraz International Network of Privacy Professionals (INPLP). Jest również członkiem Rady
Sektorowej ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo (PARP).
Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych
technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się
w branży TMT (informatyka, internet i media, telekomunikacja), m.in. Chambers Europe, Legal 500,
Rzeczpospolita. Autor ponad 60 pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony
danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Redaktor
naczelny Kwartalnika Prawa Nowych Technologii, wydawanego przez C.H. Beck.
Doświadczony wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony
danych
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słuchacze

doceniają

w

szczególności

za praktyczne i merytoryczne przybliżanie problematyki ochrony danych osobowych.
Pan Xawery Konarski to doświadczony prawnik 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.
Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Okręgowej
Rady Adwokackiej w Krakowie, w latach 90-tych odbywał staże zagraniczne między innymi w
Amsterdamie i Hadze.

