ANNA KWIECIEŃ
EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, INFORMACJI NIEJAWNYCH I OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH.
AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI
WG NORMY ISO/IEC 27001.
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Prawa i Administracji Studiów Podyplomowych
z Ochrony Danych Osobowych pod patronatem GIODO i ABW oraz Studiów Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją nowe media, technologie
i internet. Stypendystka WIFI Wirtschaftskammer Österreich Wien.
Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z nowymi
technologiami, ochroną danych osobowych w internecie,
security IT, e-commerce,
świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz ochroną informacji biznesowych. W warsztacie
zawodowym pomaga jej doświadczenie korporacyjne, które zdobyła podczas wieloletniej pracy
w Grupie Medialnej Agora S.A. Za realizację projektów z obszaru nowych technologii
i e-commerce w 2009 r. otrzymała prestiżową Nagrodę „TOP PLAYER” przyznawaną przez
Gazeta.pl.
Prowadzi aktywną praktykę edukacyjną jako autor i trener dedykowanych oraz otwartych
szkoleń, warsztatów i prelekcji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych
osobowych. Przeprowadziła szkolenia dla kilku tysięcy osób, w tym dla największych firm
sektora prywatnego i publicznego w Polsce. Występowała jako prelegent na Digital Learning
Congress w Centrum Kopernika. Od 2012 roku w serwisie E-profit, Wystartowali.pl i E-biznes
publikowała artykuły oraz recenzowała startupy. Autorka opracowań i artykułów n/t nowych
obowiązków i zadań administratorów danych w świetle Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) którego stosowanie rozpocznie się 25 maja 2018.
Współautorka przygotowywanego Branżowego Kodeksu Postępowania w zakresie ochrony
danych osobowych dla Polskiej Izby Ochrony, który precyzować będzie zakres stosowania
przepisów RODO, zgodnie z artykułem 40 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE).
Jako auditor wiodący normy ISO/IEC 27001 w swojej pracy koncentruje się na realizacji
AUDYTÓW dla Administratorów Danych dokonując oceny poziomu bezpieczeństwa informacji
i ochrony danych osobowych. Brała udział w ponad 60 projektach audytorskich. Prowadzi także
audyty wg Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, oraz
zespołowe audyty socjotechniczne, teleinformatyczne, a także audyty ochrony danych
osobowych w przedsiębiorstwach sektora prywatnego oraz e-biznesu.
Uczestniczy w kontrolach oraz postępowaniach prowadzonych przez Urząd Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, reprezentuje Administratorów Danych w przypadku
skarg na naruszenia praw podmiotów w przetwarzaniu danych. Przygotowuje jednostki sektora
prywatnego, administracji publicznej i samorządowej do stosowania nowego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych.
Konsultuje transgraniczne aspekty administracyjnoprawnych regulacji ochrony danych
osobowych.
Na stałe współpracuje, przy realizacji strategii bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
konsultując przygotowania Administratorów Danych do stosowania RODO oraz pełniąc od wielu
lat funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w wielu jednostkach w tym m.in. dla:
Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Urzędu Pracy w Łodzi, Powiatowych Urzędów Pracy
Województwa Śląskiego, Sądów Rejonowych, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Makalu Fashion,
Złota 44 Daniela Liebeskinda, Dell Products Poland.

