Profesor Michał Seweryński

Profesor Michał Seweryński należy do tej grupy ludzi nauki, którzy równolegle z pracą naukowodydaktyczną silnie angażują się w działalność publiczną. Jest wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa
Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Rektorem Uniwersytetu
Łódzkiego, Prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia
Społecznego w Genewie, Członkiem Papieskiej Rady ds. Świeckich, Współprzewodniczącym Rady
Naukowej Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i obecnie – wicemarszałkiem
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Pełnił również funkcję Przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich oraz Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był członkiem Komisji Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów,
wiceprzewodniczącym Rządowej Komisji ds. Reformy Prawa Pracy oraz przewodniczącym Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W latach 1999 - 2005 był konsulem honorowym Republiki Francuskiej w
Łodzi.
Działa w wielu stowarzyszeniach naukowych i organizacjach międzynarodowych. Odznaczony m.in.
krzyżami Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Jako Senator RP od wielu lat nieprzerwanie wspiera działalność polskiego organu ds. ochrony danych
osobowych w zakresie reformy przepisów unijnych o ochronie danych osobowych.
Z chwilą rozpoczęcia prac nad reformą prawa ochrony danych osobowych w UE, Pan Profesor
niestrudzenie wspierał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w tych działaniach.
Przyznana przez GIODO Nagroda im. Michała Serzyckiego to dowód uznania dla nieocenionych zasług
Pan Profesora dla polskiego systemu ochrony danych osobowych.

Gliwicki Ośrodek Metodyczny w Gliwicach

Gliwicki Ośrodek Metodyczny 9 lat temu wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych rozpoczął realizację Ogólnopolskiego Programu edukacyjnego dla szkół „Twoje dane –
Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i
nauczycieli”. Celem głównym tego Programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i
prawem każdego człowieka do prywatności. Nowatorski i wartościowy projekt rozpoczęty pilotażem w
roku 2009 był realizowany początkowo w województwach śląskim i świętokrzyskim. Dziś uczestniczą
w nim szkoły z całej Polski, a honorowy patronat nad nim sprawują Rzecznik Praw Dziecka oraz Minister
Edukacji Narodowej.
Gliwicki Ośrodek Metodycznych jako wieloletni partner metodyczny programu wspiera uczestników
programu i udziela konsultacji w zakresie metodyki prowadzenia lekcji na temat ochrony danych
osobowych. Podejmuje także aktywne działania w celu propagowania wiedzy o ochronie danych
osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli poprzez tworzenie sieci wsparcia,
organizowane konkursy, spotkania, szkolenia i zajęcia.
Gliwicki Ośrodek Metodyczny, jako pomysłodawca wielu materiałów edukacyjnych i lider programu,
inspiruje kolejnych jego uczestników przykładami dobrych praktyk, m.in. w zakresie organizacji szkoleń
rad pedagogicznych, organizacji gier miejskich dla uczniów.
Dzięki szczególnemu zaangażowaniu tego Ośrodka Metodycznego, program cieszy się rozpoznawalną
i ugruntowaną marką, a organizowane w jego ramach przedsięwzięcia realizowane przy współpracy
władz lokalnych i innych instytucji angażują tysiące uczniów i nauczycieli.
Przyznana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nagroda im. Michała
Serzyckiego, stanowi wyraz szczególnego uznania za dotychczasową owocną współpracę na rzecz
upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych wśród uczniów i nauczycieli.

Anna Janik

Pani Anna Janik jest nauczycielem Publicznego Gimnazjum nr 18 w Łodzi. Od wielu lat angażuje się w
realizację Ogólnopolskiego Programu Edukacyjny GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa.
Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.
Jest pomysłodawcą oraz realizatorem wielu ciekawych i nowatorskich inicjatyw realizowanych nie tylko
przez zatrudniającą ją placówkę, ale również przez wiele innych szkół – uczestników Programu. Wśród
najważniejszych jej inicjatyw warto wspomnieć Ogólnopolską grę planszową i „Program
sprawnościowy GIODO”.
Ogólnopolska gra planszowa jej autorstwa, początkowo realizowana w łódzkim gimnazjum, zdobyła I
miejsce w konkursie GIODO na najciekawszą inicjatywę edukacyjną i została nagrodzona wyróżnieniem
GIODO - „Złotym Piórem Programu”
Gra zaprezentowana podczas warsztatów otwierających kolejną edycję Programu „Twoje dane – Twoja
sprawa”, spotkała się z wielkim zainteresowaniem koordynatorów. Wielu z nich zdecydowało o
włączeniu tej gry do programu swoich działań. Ostatecznie w roku szkolnym 2016/2017 w grze wzięły
udział 34 placówki oświatowe. Natomiast „Program sprawnościowy GIODO”, obecnie realizowany jest
przez 29 szkół.
Przyznana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nagroda im. Michała
Serzyckiego, stanowi wyraz szczególnego uznania za niezwykłe zaangażowanie, kreatywność i
nowatorskie podejście do edukacji na temat ochrony prywatności i danych osobowych, oraz zasięg,
czas oddziaływania i skuteczność podejmowanych i inspirowanych przez Panią Annę działań.

Sophie Kwasny

Sophie Kwasny jest absolwentką Uniwersytetu Prawniczego w Strasbourgu i od 20 lat pracuje w Radzie
Europy nad wieloma ważkimi zagadnieniami, od reform więziennictwa poprzez ubezpieczenia
medyczne czy niezależność sądownictwa aż po prawo dotyczące narodowości i obywatelstwa.
Pani Kwasny pełni funkcję Dyrektora Wydziału Ochrony Danych Rady Europy i jest odpowiedzialna za
wyznaczanie standardów (w szczególności w odniesieniu do trwających obecnie prac nad modernizacją
Konwencji nr 108 Rady Europy) oraz za politykę ochrony danych i prywatności, w tym w sprawach
dotyczących nowych technologii i Internetu.
Pani Sophie Kwasny stale udziela wsparcia GIODO w podejmowanych przez organ ochrony danych
osobowych inicjatywach.
Od wielu lat pani Kwasny bierze udział nie tylko w obchodach Dnia Ochrony Danych Osobowych
organizowanych we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE w Brukseli ale także w
seminariach i konferencjach organizowanych przez Urząd.
Przyznana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Nagroda im. Michała
Serzyckiego honoruje merytoryczny wkład w prace GIODO wniesiony przez Panią Sophie Kwasny jako
przedstawicielkę Rady Europy. Jest także podziękowaniem za podejmowane przez Nią w ramach Rady
Europy liczne działania edukacyjne w obszarze ochrony danych osobowych.

