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Program konferencji pt. 

Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego 

19 października 2016 r. godz. 10.00-17.30 

10.00 – otwarcie 

10.00 – 10.15 – słowa powitalne 

10.15 – 11.40 – Panel I (I) 

 10.15-11.00 – wystąpienia prelegentów 

 11.00-11.20 – dyskusja prelegentów 

 11.20-11.40 – dyskusja z udziałem publiczności 

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak  Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione w sieci a 

kwestia prywatności  

prof. zw. dr hab. Joanna Sieńczyło- 
Chlabicz 

Prawo do ochrony prywatności informacyjnej i danych 
osobowych w cyberprzestrzeni 

prof. dr hab. Joanna Taczkowska-
Olszewska 

Autonomia informacyjna jednostki a zarządzanie cyfrową 
tożsamością - granice autokreacji 

dr Katarzyna Badźmirowska-
Masłowska 

Wizerunek dzieci w sieci 

11.40 – 12.00 – przerwa kawowa 

12.00 – 13.25 – Panel II 

12.00-12.45 – wystąpienia 

12.45-.13.05 – dyskusja prelegentów 

 13.05-13.25 – dyskusja z udziałem publiczności 

prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński  Czy standardy prawne dotyczące prasy sprawdzają się w 

przypadku Internetu? 

dr hab. Dorota Sokołowska   Prawo do prywatności w prawie autorskim 

dr Justyna Jasiewicz Wie, umie, rozumie... jak dbać o prywatność w sieci. 

Kształtowanie wizerunku i prywatność w sieci jako kompetencje 

cyfrowe 

13.25 – 14.15 – lunch 
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14.15 – 15.10 – Panel III 

14.15-15.00 – wystąpienia 

15.00-15.20 – dyskusja prelegentów 

15.20-15.40 – dyskusja z udziałem publiczności  

 

prof. dr hab. Mirosław Karpiuk Konstytucyjne prawo do ochrony prywatności i jego ograniczenie ze 
względu na bezpieczeństwo państwa. Przykład informacji niejawnych 

dr Mariusz Kamiński Prawo do prywatności a ustawowe ramy działalności służb 
specjalnych 

dr Filip Radoniewicz Odpowiedzialność karna za przestępstwo podsłuchu 
internetowego 

dr Mariusz Kamiński Prawo do prywatność a ustawowe regulacje działalności służb 
specjalnych 

dr Dariusz Nowak Prawo do prywatności w warunkach służby wojskowej 
  

15.40 – 16.00 – przerwa kawowa 

16.00 – 17.25 – Panel IV 

16.00-16.45 – wystąpienia 

16.45-.17.05 – dyskusja prelegentów 

17.05-17.25 – dyskusja z udziałem publiczności  

 

dr hab. Grzegorz Tylec  Kiedy niewolno fotografować i filmować? Zarys problematyki 

dr Joanna Buchalska   Prawo do bycia zapomnianym 

dr Wojciech Lis  Zjawisko profilowania jako przejaw naruszenia prawa do prywatności w 

środowisku cyfrowym 

17.30 – podsumowanie i zamknięcie konferencji 

 

 

 


