
 

 

Konferencja SIODO 

„CYBERTOŻSAMOŚĆ” A PRYWATNOŚĆ 

I INTYMNOŚĆ W GĄSZCZU ZAGROŻEŃ 
 
Kategorie tożsamości w cyberświecie, problemy poruszone w trakcie wydarzenia koncentrują 

się nad: 

I. 

1. tożsamość informacyjna, infologiczna – dr hab. Hanna Batorowska prof. UP w Krakowie 

2. tożsamość psychologiczna/osobista- Agnieszka Olszewska doktorantka UP w Krakowie 

3. tożsamość internetowa – Piotr Kitela Sekretarz SIODO / Dawid Czerw Członek Zarządu SIODO 

 

II. 

1. tożsamość osobowa / prywatna - dr Ewa Kulesza Pierwszy GIODO w RP 

2. tożsamość narodowa/ kulturowa - prof. zw. Marian Cieślarczyk WAT Warszawa 

3.  tożsamość regionalna / religijna – gość specjalny 

 

III. 

1. tożsamość sieciowa/wirtualna/cybertożsamość - dr Joanna Grubicka AP w Słupsku 

2. tożsamość cyfrowa / informatyczna –Wacław Buda ekspert IT SIODO 

3. tożsamość człowieka w dobie epidemii narcyzmu- dr hab. Magdalena Szpunar prof. UJ Kraków 

 

IV. 

1. cybertożsamość w świetle prawa - Piotr Pawłowski radca SIODO  

2. tożsamość w programach kształcenia Sp. ZBI – dr Tomasz Lenarczyk 

3. tożsamość edukacyjna kultury prywatności / patologie cybertożsamości - Jarosław Feliński 

prezes Zarządu SIODO 

każdy panel – ok. 1,5 h [wykłady ca 30'] 

początek wydarzenia 9.55 

10.00 – 11.30 - panel I / 11.50 – 13.20 - panel II /13.30- 15.00 - panel III   / 15.10 - 16.00 - panel IV 

 

Cele główne SIODO: 

Działalność na rzecz przestrzegania i rozpowszechniania bezpieczeństwa informacji, w tym 

podstawowych zasad ochrony danych osobowych - legalności, adekwatności i proporcjonalności 

przetwarzania informacji/danych osobowych. Działalność w sferze rozwoju kultury, nauki, szkolnictwa 

wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. Działalność edukacyjną oraz oświatową, w tym polegającą na 

kształceniu uczniów oraz studentów. Rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i podnoszenie poziomu 

zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

Ustalanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk. Pomoc w bieżącej pracy Inspektorów Ochrony Danych. 

Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego. https://www.siodo.pl/  

  W dobie wszechogarniającego zalewu nadinformacji / paraliżu informacyjnego, planujemy podnieść 

kilka istotnych tematów, które w naszej ocenie są obecnie niezbędne do prezentacji dorosłym i młodzieży. 

  

Z poważaniem 

Jarosław Feliński 

https://www.siodo.pl/

