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Konferencja naukowa 

Ochrona danych osobowych a bezpieczeństwo państwa  

6  - 8 marca 2016 r. 

 

Zakończenie  w grudniu 2015 r. nieformalnych negocjacji pomiędzy Radą Unii Europejskiej, Parlamentem Europejskim  

i Komisją Europejską,  w wyniku których wypracowano teksty ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych 

osobowych oraz dyrektywy o ochronie danych w ramach działalności policyjnej i sądowej w sprawach karnych oraz 

zbliżające się oficjalne przyjęcie przez  Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej  obu aktów prawnych,  powoduje 

pilną konieczność wypracowania odpowiedniego modelu regulacji ochrony danych osobowych  

w Polsce, który zapewniałby właściwe wdrożenie nowych przepisów europejskich w tym zakresie. Z tego względu celem 

konferencji jest zidentyfikowanie i analiza koniecznych zmian ustawodawczych, uwzględniającą zakresy zastosowania 

 i charakter prawny dyrektywy oraz  rozporządzenia o ochronie danych osobowych; analiza konieczności zmiany 

przepisów szczególnych w wybranych obszarach w kontekście wymogów wynikających z treści rozporządzenia 

ogólnego; a także analiza możliwych rozwiązań w zakresie statusu i kompetencji organu ochrony danych osobowych w 

kontekście dotychczasowych oraz nowych ram prawa UE.  

 

Sesja 1: Regulacja prawna jawności i jej ograniczeń a obronność i bezpieczeństwo państwa 

Debata ekspercka: mgr M. Badowski, prof. J. Cytowski, dr K. Dobrzeniecki, mgr P. Drobek,  

dyr. P. Durbajło, dr inż. M. Kiedrowicz, dyr. K Mączewski, doc. A. Mednis, dr A. Piskorz-Ryń,  

dr P. Potejko, dr G. Sibiga, dyr. A. Sypniewska-Kozak, prof. B. Szafrański, prof. D. Szostek,  

prof. G. Szpor, prof. M. Świerczyński, mgr K. Świtała, dr inż. K. Wojsk, prof. S. Zalewski 

 

Sesja 2: Wpływ nowych przepisów UE o ochronie danych osobowych na prawo polskie  

- Wpływ nowych przepisów europejskich o ochronie danych osobowych na prawo polskie – zakres 

koniecznych zmian [P. Drobek, UKSW] 

- Wpływ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych na funkcjonowanie sektora 

publicznego - wybrane zagadnienia [doc. A. Mednis, UW] 

Dyskusja  
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Sesja 3: Aspekty prywatnoprawne europejskiej regulacji ochrony danych osobowych 

- Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych a właściwość i jurysdykcja sądów 

powszechnych [prof. M. Świerczyński, UKSW] 

- Zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej za przetwarzanie danych osobowych w świetle ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych [prof. D. Szostek, UO]  

Dyskusja 

 

Sesja 4: Status i kompetencje organu ochrony danych osobowych w świetle projektowanych 

przepisów UE  

- Wpływ rozporządzenia ogólnego ochronie danych osobowych na status i kompetencje polskiego 

organu ochrony danych osobowych [dr G. Sibiga, PAN] 

- Organ ochrony danych osobowych jako organ właściwy ds. ponownego wykorzystywania 

informacji sektora publicznego [dr A. Piskorz-Ryń, UKSW]   

Dyskusja 

 

 

 

 

 

 

 

 


