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Wojciech Rafał Wiewiórowski – doktor nauk prawnych, Generalny 
Inspektor Ochrony Danych Osobowych od dnia 4 sierpnia 2010 r.  

Urodził się 13 czerwca 1971 r. w Łęczycy. W 1995 r. ukończył studia 
prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Tam też 
uzyskał w 2000 r. stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy 
doktorskiej pt.: ”Sądowa interpretacja zasady podziału władzy i rola ustrojowa 
sądów w Stanach Zjednoczonych Ameryki”. W latach studenckich był 
sekretarzem Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz członkiem 
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA, w którym pełnił funkcję 
wiceprezesa ds. działalności naukowej (1992-94), sekretarza generalnego zarządu 
krajowego (1994-95) oraz dyrektora ds. komputeryzacji w Zarządzie 
Międzynarodowym (1995-97). W latach 2000-2001 był prezesem stowarzyszenia 
alumnów ELSA (ELSA Lawyers’ Society). Jest również absolwentem Szkoły 
Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanej w Polsce przez Uniwersytet w 
Cambridge, Szkoły Letniej Prawa Międzynarodowego organizowanej przez 
Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński oraz Singapore Co-
operation Programme. eGovernment – Journey Towards Public Sector Excellance. 
Był finalistą Central and Eastern European Moot Court Competition 
organizowanego przez Uniwersytet w Cambridge w 1998 r. W latach 1996-2004 
współpracował z wydawnictwami prawniczymi i był współautorem systemów 
informacyjno-wyszukiwawczych z zakresu prawa. Wykładał także prawo 
europejskie i konstytucyjne w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji oraz na 
Politechnice Gdańskiej. Obecnie jest adiunktem w Pracowni Informatyki 
Prawniczej na macierzystym Wydziale na Uniwersytecie Gdańskim (w latach 
2003-2010 był kierownikiem Pracowni). Zajmuje się przede wszystkim 
zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, 
przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji 
publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych 
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osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i 
ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej. Jest autorem prac z 
tego zakresu oraz podręcznika „Informatyka prawnicza. Technologia informacyjna 
dla prawników i dla administracji publicznej”. Wygłosił ponad 200 wystąpień na 
krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych 
zagadnieniom prawa nowych technologii i zarządzania informacją. W latach 2006-
2008 pełnił funkcję doradcy ds. informatyzacji w gabinecie politycznym Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. W październiku 2008 r. objął stanowisko 
dyrektora Departamentu Informatyzacji w MSWiA, a z racji jego sprawowania 
został również sekretarzem Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i 
Łączności. W 2010 r. reprezentował Polskę w Komitecie ds. rozwiązań 
interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji 
Europejskiej (Komitet ISA). W latach 2006-2008 sprawował również funkcję 
współprzewodniczącego Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej 
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 r. członek Komitetu 
Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych 
Osobowych i Ochrony Prywatności. W lutym 2014 r. został wybrany Wice-
przewodniczącym Grupy Roboczej art. 29 (zrzeszającej wszystkich rzeczników 
ochrony danych z państw UE). Jest członkiem rady programowej czasopism „Czas 
Informacji – Prawo nowych technologii. Informacja w administracji i gospodarce” 
oraz „Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych”. Jest członkiem 
Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego i stowarzyszenia Naukowe 
Centrum Prawno-Informatyczne. 

Pan Wojciech Wiewiórowski jest osobą doskonale przygotowaną do 
pełnienia przez drugą kadencję funkcji Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych. Kandydat w toku swojej działalności zawodowej i społecznej 
udowodnił wysoki poziom wiedzy merytorycznej oraz nieskazitelność swego 
charakteru, które to przymioty dają gwarancję należytego wypełniania 
obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
 
Kandydat zgłoszony przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma 
Obywatelska. 
 
Przedstawiciel wnioskodawców - poseł Marek Wójcik. 
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