Michał Serzycki (1971 – 2016)

Michał Serzycki urodził się 3 lipca 1971 r. w Warszawie. Był absolwentem Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ukończył również studia podyplomowe
dla kadry kierowniczej administracji w Akademii Leona Koźmińskiego.
Michał Serzycki pracował m.in. w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, gdzie
zajmował stanowiska kierownicze. W latach 2002 - 2006 był zastępcą burmistrza Dzielnicy WarszawaWola.
Jako Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, piastujący ten urząd w latach 2006-2010,
ogromną wagę przywiązywał do działalności edukacyjnej. Podnoszenie świadomości obywateli oraz
upowszechnianie wiedzy na temat ochrony danych osobowych i prawa do prywatności uznawał za
jeden z priorytetów.
To m.in. z tego powodu z inicjatywy śp. Michała Serzyckiego w strukturze urzędu utworzono odrębną
komórkę organizacyjną - Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej.
Rozpoczęto też realizację wielu inicjatyw o charakterze edukacyjno-informacyjnym skierowanych do
szerokiego grona odbiorców zarówno w kraju, jak i zagranicą.
Jedną z pierwszych, kontynuowanych do dziś, było włączenie się GIODO w 2007 r. w organizację
obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji w Warszawie zorganizowano m.in. specjalną
konferencję naukową, a w Brukseli spotkanie z europosłami, które było okazją do wymiany poglądów
na arenie międzynarodowej.
To również za kadencji śp. Michała Serzyckiego podpisane zostały pierwsze porozumienia dotyczące
współpracy z różnymi organizacjami branżowymi oraz tworzenia przez nie tzw. kodeksów dobrych
praktyk.
Śp. Michał Serzycki był również pomysłodawcą i inicjatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego
GIODO dla szkół „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa
edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, który realizowany jest do dziś pod honorowym
patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Obecnie rocznie uczestniczy w nim
około 300 placówek oświatowych, blisko 4 tys. nauczycieli oraz niemal 40 tys. uczniów. Podejmowane
przez nich działania angażują nie tylko całą społeczność szkolną (uczniów, nauczycieli, rodziców), ale
także środowisko lokalne (mieszkańców miast i gmin oraz liczne urzędy w całej Polsce).
Wśród innych inicjatyw o charakterze edukacyjnym warto wymienić wydanie we współpracy z
Wydawnictwem Sejmowym cyklu 6 broszur informacyjnych „ABC ochrony danych osobowych”
przybliżających tę problematykę szerokiemu gronu odbiorców czy inicjowanie uruchamiania studiów
podyplomowych z tego zakresu.
Śp. Michał Serzycki od 15 lutego 2010 r. był wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej Art. 29
- niezależnego europejskiego organu doradczego Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych
osobowych i prywatności.

W chwili śmierci pełnił funkcję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Zmarł nagle 3
września 2016 r.

