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dr inż. Albert Sadowski (KERBEROS Ochrona Informacji
Sp. z o.o.)
Od roku 2000 jest Kierownikiem Zespołu Audytorskiego i Prezesem spółki Kerberos
OCHRONA INFORMACJI. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem zespołu audytorskiego
i realizacją audytów bezpieczeństwa oraz audytów wdrożenia Rekomendacji D / Wytycznych
IT KNF. Brał udział w ok. 130 takich projektach w Bankach Spółdzielczych oraz w blisko
200 projektach dla dużych organizacji z bankowości komercyjnej, administracji i korporacji.
Jest współautorem i prelegentem szkoleń z zakresu ochrony informacji (w szczególności
szkolenia „Kurs ABI”).
Jest także etatowym wykładowcą Wydziału Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej
Szkoły Handlowej w Radomiu.
Wcześniej pracował na wydziale Elektroniki i Techniki Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. Praca doktorska dotyczyła kryptologii i ochrony informacji i zatytułowana
była „Design and Implementation of the Bit Permutations of the Substituton Permutation
Networks”.
Autor książki „Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji” (Wyd. Helion 2000)
oraz kilkudziesięciu artykułów poświęconych bezpieczeństwu teleinformatycznemu dla pism
branżowych i informatycznych (m.in. BS.net, Networld, Unixforum, Netforum, IT Security
Magazine). Jest prelegentem kilkunastu krajowych i zagranicznych konferencji i sympozjów
poświęconych ochronie informacji (m.in. Krajowa Konferencja Zastosowań Kryptografii
ENIGMA, Krajowe Sympozujm Telekomunikacji, Konferencje a cyklu Secure CERT NASK,
międzynarodowa konferencja Crypt).
Współorganizator ogólnopolskiej konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji”. Wydawca i publicysta portalu „BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych”.

Paweł Waniek (Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy
w Jedlińsku)
Kierownik Zespołu Organizacyjno-Administracyjnego w Południowo-Mazowieckim Banku
Spółdzielczym w Jedlińsku, gdzie pełni jednocześnie funkcję Administratora Bezpieczeństwa
Informacji. Współpracuje także z telewizją ZEBRRA.tv działając jako Doradca klienta
biznesowego i Komentator sportowy oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „NASZ DOM”
w Radomiu, gdzie pełni rolę zewnętrznego ABI.
Absolwent Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, na którym w 2012 roku współorganizował międzynarodową konferencję w postaci
IV Kongresu Kultury Chrześcijańskiej. Ukończył również Wyższą Szkołę Handlową
w Radomiu na kierunku: rachunkowość i podatki. Uczestnik wielu szkoleń, seminariów
i konferencji z zakresu ochrony danych osobowych, także w roli prelegenta.
Współorganizator ogólnopolskiej konferencji pt. „Głos Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji”. Publicysta portalu „BS BLOG – Blog o Bankach Spółdzielczych”.

Piotr Glen (WIKnet)
Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie
w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych. Na co dzień zajmujący się wdrażaniem
polityki bezpieczeństwa informacji i systemów zarządzania ochroną danych osobowych
w różnego rodzaju firmach i instytucjach.
Jest członkiem Komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji (SABI). Audytor Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PNISO/IEC 27001. Autor publikacji, książek w zakresie ochrony danych osobowych, trener i
prelegent. Wykładowca akademicki. Uczestnik, jako ABI, postępowań administracyjnych
oraz kontroli prowadzonych przez GIODO. Posiada duże doświadczenie i bardzo dobre
umiejętności w prowadzeniu szkoleń z praktycznych aspektów ochrony danych osobowych.
Autor i koordynator projektów edukacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Jacek Zontek (Zontek i Wspólnicy)
Trener, konsultant i audytor z 10-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie
bezpieczeństwa informacji. Z wykształcenia magister inżynier telekomunikacji.
Od 2003 Prezes Zarządu a obecnie Komplementariusz spółki komandytowej „Zontek
i Wspólnicy”, specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa
informacji, ochrony danych osobowych oraz norm serii ISO.
Jako trener przeprowadza szkolenia z zasad wykonywania przepisów Ustawy
o Ochronie Danych Osobowych w aspekcie prawnym, jak i organizacyjno-technicznym.
Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu stosowania normy ISO 27001, Rekomendacji D
dla bankowości, Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.
Do chwili obecnej przeszkolił ponad 5000 osób, głównie Administratorów Bezpieczeństwa
Informacji, Administratorów Systemów Informatycznych, Pełnomocników ISO,
pracowników Działu Kadr, Inspektorów bezpieczeństwa, między innymi ze spółek
giełdowych, korporacji, fundacji, ministerstw, urzędów wojewódzkich, urzędów
marszałkowskich, urzędów miejskich, uczelni, szkół i banków z całej Polski.
Jako konsultant świadczy usługi opracowania i wdrożenia systemu ochrony danych
osobowych w firmach i organizacjach. Z jego osobistej pomocy skorzystało ponad 300
podmiotów, np.: PGE Energia Odnawialna S.A., Aspiro S.A., Bank Spółdzielczy w
Pszczynie, Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Instytut Fizjologii i Patologii słuchu,
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego,
Pełni funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji w ponad 40
podmiotach w Polsce.
Ponadto jako certyfikowany audytor wiodący normy ISO 27001, przeprowadza kontrole
i audyty systemów bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.

dr inż. Sebastian Pabiasz (Wyższa Szkoła Handlowa
w Radomiu)
Administrator Sieci w Arbelon Sp. z o.o., Główny Informatyk w firmie Serix-Bis
oraz wykładowca na Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Absolwent Politechniki
Częstochowskiej, gdzie ukończył studia doktoranckie. Tytuł pracy: „Metody rekonstrukcji
i rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem modelu trójwymiarowego”.
Kierownik prac badawczych m.in. na temat biometrii twarzy – budowy modelu 3D
na podstawie zdjęć oraz systemu rozpoznawania twarzy 3D. Autor licznych publikacji z tego
zakresu.

dr Tomasz Banyś (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu)
Adwokat, profesor wizytujący na Wydziale Studiów Strategicznych i Technicznych Wyższej
Szkoły Handlowej w Radomiu.
Wykładał m.in. na Uniwersytecie Łódzkim (2006-2015), Politechnice Łódzkiej (2011-2012),
Università La Sapienza di Roma (2013) oraz Wyższej Szkole Planowania Strategicznego
(2015-2017). Odbył staże naukowe i wizyty studyjne na uniwersytetach w Tours (2008),
Birmingham (2011), Wolverhampton (2011), Heidelbergu (2014). Od 2012 r. zajmuje się
również prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych.
Stypendysta rządu francuskiego (2008), wielokrotny stypendysta rektora UŁ oraz Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2004-2014), laureat listów gratulacyjnych rektora UŁ (2007,
2008) oraz finalista X edycji konkursu im. J. Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską
obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (2008).
Autor stu kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym w tym dwóch
wydań (2013, 2014) cenionej monografii „Ochrona danych osobowych w praktyce.

Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych” (współautor: Joanna Łuczak) oraz
podręcznika „Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków”
(2016, współautorzy: Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak) . Wiedzę
prawniczą z zakresu ochrony danych osobowych łączy z wieloletnim doświadczeniem
z zakresu informatyki oraz zarządzania bezpieczeństwem.

dr Joanna Łuczak (Uniwersytet Łódzki)
Prawnik, Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ochrony danych osobowych;
Członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją
Uniwersytetu Łódzkiego; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Łódzkiego.
Autorka książek i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych –
w tym współautorka pierwszego w podręcznika akademickiego poświęconego tej tematyce.
Wielokrotna prelegentka ogólnopolskich konferencji naukowych; ceniony trener szkoleń
i wykładowca studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych. Posiada
bogate doświadczenie we wdrażaniu zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
w organizacjach.

Karol Sadurski (Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu)
Student studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomiczno - Prawnych, Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Specjalista
ds.
bezpieczeństwa
informacji
w
Regionalnym
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa im. dr K. Vietha w Radomiu.
Ukończył studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacji w Wyższej Szkole
Informatyki i Zrządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Posiada
Certyfikat Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg. ISO
27001:2013, TÜV NORD Polska. Uczestnik postępowania kontrolnego GIODO.

Monika Krasińska (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych.
Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji
publicznej i informacji prawnie chronionych. Wykładowca akademicki m.in. na studiach
podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych na
Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii
Koźmińskiego i Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Autorka licznych publikacji w zakresie kształtowania się ochrony prywatności w sektorze
publicznym i prywatnym.

Piotr Orkisz (Bank Spółdzielczy w Kielcach)
Pracuje na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Banku Spółdzielczym
w Kielcach. Ukończył studia inżynierskie na WSEiP - grafika komputerowa oraz studia
magisterskie na Politechnice Świętokrzyskiej na kierunku informatyka: systemy
informatyczne.
Praca :
- Net-System - programowanie gier i multimediów (2000 - 2002),
- Netia - PHP i web aplikacje(2002-2003),
- Bank Spółdzielczy w Kielcach
(2003 - 2014 ) informatyk (sieci, systemy, zabezpieczenia fizyczne i sieciowe)
(2014 – do chwili obecnej ) Administrator Bezpieczeństwa Informacji

