
 

STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH 
OSOBOWYCH 

Integrujemy środowisko Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Optymalizujemy 
kwalifikacje i umiejętności zawodowe związane z zarządzaniem systemami 

bezpieczeństwa informacji i ochroną danych osobowych 

 

 

IV rocznica powstania  

Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych 

 

Szanowni Członkowie SIODO,  

Drodzy Sympatycy idei poszanowania praw podstawowych. 

 

Od dnia 12 października 2016r, minęły 4 lata od powołania do życia  

Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Inicjatorzy przyjęli ważne  

i uniwersalne cele główne działalności SIODO: 

✓ upowszechnianie idei bezpieczeństwa informacji i poszanowania prywatności; 

✓ umiejętne organizowanie i wykonywania zadań ochrony danych osobowych; 

✓ organizowanie wydarzeń, konferencji, seminariów i wykładów, imprez oraz 

konkursów mających na celu promocję bezpieczeństwa informacji; 

✓ opiniowanie ustaw, kierowanie zapytań do organów odpowiedzialnych za 

przestrzeganie prawa ochrony danych, innych aktów prawnych, podejmowanie 

inicjatyw oraz zajmowanie stanowisk dotyczących przedmiotu działania 

Stowarzyszenia; 

✓ szerzenie działalności popularyzatorskiej w zróżnicowanych postaciach zgodnych 

z ideą działania stowarzyszenia; 

✓ współdziałanie ze szkołami, organizacjami i Uczelniami w zakresie wymiany 

doświadczeń edukacyjnych w tym współpracę z samorządami i mediami; 

W szczególnych warunkach stanu epidemicznego 2020 roku i dłuższego 

przemyślenia, zatrzymaliśmy się nad arcyciekawym tekstem Laureatki Literackiej Nagrody 

Nobla 2019 Pani Olgi Tokarczuk, zamieszczonym w „Polityka” nr 40 / 2020 „Człowiek na 

krańcach świata”. Autorka w tekście przywołuje znanych futurologów i łączy osobiste 

przemyślenia i wizje z ich hipotezami, w kontekście szans i wyzwań rzeczywistości XXI 

wieku. Podobnie jak w wykładzie noblowskim, O. Tokarczuk przywołuje „katatonię” 

dźwięków informacyjnych, „ocean danych” i związany z nim szum informacyjny. Podnosi 

problem „powszechnej inwigilacji” i tworzenia mitycznego „Panoptykonu” jako przestrogę 

przed poważnymi zagrożeniami prawa do prywatności. 

W kontekście tych istotnych słów warto powrócić do źródła myśli wyrażonej  

w trakcie jednej z konferencji SIODO, mianowicie „potrzeby wspierania kierowników 

jednostek organizacyjnych w określeniu obszarów zarządzania bezpieczeństwem 

informacji” wyrażonej przez Pana Przemysław Kuczkowskiego1 w trakcie wystąpienia na 

Konferencji 13.12.2018 r „Po~RODO~ we przypadki". 

Doskonałym wsparciem w trakcie wydarzenia była mowa Pana Prof. Mariana 

Cieślarczyka2 o społecznej roli „kultury bezpieczeństwa” jako budowaniu i pielęgnowaniu 

odpowiedniej atmosfery, należnej powagi bezpieczeństwa informacji. 

 
1 https://www.siodo.pl/po-rodo-we-przypadki - pełne wystąpienie 
2 tamże 

https://www.siodo.pl/po-rodo-we-przypadki
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 W pełni należy podzielać deklarację, iż Informacja + Wiedza + Mądrość pozwoli 

zrównoważyć zachwianą równowagę pomiędzy prywatnością a współczesną wysoką 

technologią. Nie bez znaczenia w działaniach SIODO jest wyrażona w trakcie tej samej 

konferencji nowa wartość dla poszanowania prywatności, w postaci „Kultury Ochrony 

Danych Osobowych3”.  

Warto utrwalać ten termin – KODO - a jednocześnie wymagać poszanowania zasad 

i reguł etycznego postępowania przez wszystkie zaangażowane w ochronę prywatności 

strony, w szczególności uświadamiając administratorów w podmiotach publicznych  

i biznesowych. Przestrogą powinna być myśl wyrażona przez Jarosława Felińskiego, 

mieszcząca się w Kulturze ODO: „…oby nie było więcej ochrony danych niż danych do 

ochrony…” - dostrzegając potencjalnie niepokojące zjawisko masowego "wysypu 

ekspertów odo"4. 

 Ostatnie miesiące pokazały Nam wszystkim jak wiele nowych rozwiązań potrzebuje 

wsparcia specjalistów z zakresu ochrony danych. Zdalne nauczanie, zdalna praca, 

telemedycyna, egzaminy na uczelniach prowadzone poprzez wideokonferencje, to tylko część 

narzędzi, które wprowadzone zostały w bardzo szybkim tempie bez rzetelnego sprawdzenia  

i przygotowania pod kątem poszanowania oraz ochrony prywatności. Należy spodziewać się, że 

te rozwiązania z czasem staną się normą, a przynajmniej większa ich część stanie się naturalnym 

elementem życia codziennego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z Nas, każdy członek 

Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych zauważał i reagował w sytuacjach, 

gdy ochrona podstawowych praw człowieka – prywatność – jest łamana. Tylko w taki sposób 

Kultura ODO będzie miała szanse stać się nieodłącznym elementem życia społecznego. 

Wszystkim Państwu w niełatwych czasach reżimu sanitarnego i pracy w stanie 

epidemicznego zagrożenia, Zarząd Stowarzyszenia życzy ostrożności i zdrowia, zachęcając 

jednocześnie do maksymalnej aktywności i współpracy. 

 

Zarząd: 

Jarosław Feliński 

Prezes Zarządu 

Przemysław Kuczkowski 

Wiceprezes Zarządu 

Piotr Kitela 

Sekretarz Zarządu 

Dawid Czerw 

Członek Zarządu 

Bogdanna Krupińska 

Skarbnik 

 
Warszawa, dnia 12 października 2020 r 

 
3 https://www.siodo.pl/po-rodo-we-przypadki – Konferencja 13.12.2018 r - cyt: „odpowiedzialność inspektorów za Kulturę 

Ochrony Danych Osobowych” za autor J. Feliński  
4 https://www.siodo.pl/po-rodo-we-przypadki - pełne wystąpienie J. Felińskiego 
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