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Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: 

1. Dane osobowe Kandydata (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, miejsce 
zamieszkania, stan cywilny).  

Edyta Bielak – Jomaa, ur. 10.05.1972 r. w Sandomierzu. 

2. Wykształcenie Kandydata (z podaniem: nazw szkół, które Kandydat ukończył i 
dat ich ukończenia, posiadanych stopni naukowych, ukończonych kursów, 
szkoleń, aplikacji itp.). 

1988 – 1991  II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu  

1991 – 1996 studia magisterskie, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego 

1996 – 2002 – studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy  

2003 –  doktor nauk prawnych 

3. Przebieg kariery zawodowej (w tym: miejsca zatrudnienia i okresy 
pozostawania na danym stanowisku; prowadzenie własnej działalności 
gospodarczej; zajmowane stanowiska we władzach spółek, przedsiębiorstw 
państwowych, fundacji, spółdzielni itp.) 

 
                  2003 – do chwili obecnej - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, WPiA, Uniwersytet 

Łódzki  

                  2000 – 2009 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi i Piotrkowie 

Trybunalskim,  

                  2000 – 2007 wykładowca w ramach cyklicznych szkoleń w zakresie BHP 

przeprowadzanych w oświacie 

                  2004 – wykładowca na Wydziale Zarządzania, Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa 

w Kielcach, oraz   Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim,  

                2003 – 2004 wykładowca problematyki dotyczącej równego traktowania oraz 

zakazu dyskryminacji ( w tym cudzoziemców) na rynku pracy w ramach działalności 

Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cyklach organizowanych dla pracowników i 



Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko  
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO) 

 

pracodawców regionu „Rożni ale równi”, organizowanych przez P. Poseł na Sejm RP Prof. Z. 

Janowską, 

                2003 – do chwili obecnej – wykładowca problematyki prawa pracy,  w ramach 

Podyplomowych Studiów Prawa Pracy, Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Pracy, 

Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Pracy,  

                od 2012 – wykładowca prawa ochrony danych osobowych w ramach 

Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych 

              od 2012 - Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych, 

Wydział Prawa i Administracji  WPiA UŁ  

              od 2013  Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania 

Informacją WPiA UŁ 

             2011 – 2013 Członek Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów (2012 – przewodniczący 

składu orzekającego) 

             od 2013 opiekun naukowy Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób 

Niepełnosprawnych 

4. Informacje potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia i status zawodowy lub 
naukowy Kandydata jako specjalisty (znawcy) w dziedzinie ochrony danych 
osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji lub doświadczeń 
zawodowych, które w opinii Kandydata stanowią adekwatne doświadczenie z 
punktu widzenia zakresu ustawowych kompetencji i zadań GIODO (zgodnie z 
art. 8 ust. 3 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  na stanowisko 
GIODO może być powołana tylko osoba, która posiada wyższe wykształcenie 
prawnicze oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe). 

Od 2012 r. sprawuję funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych 

Osobowych WPiA UŁ.   

Od 2013 r. sprawuję funkcję Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i 

Zarządzania Informacją WPiA UŁ. 

Jestem organizatorką konferencji i debat poświęconych ochronie danych osobowych: 

 „Dane medyczne-granice wykorzystywania i ochrona”, z udziałem GIODO P. dra W. 

Wiewiórowskiego (2013r.) 

 „Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków 

wyznaniowych”, z udziałem GIODO P. dra W. Wiewiórowskiego (2014r.)  

 „Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju 

medialnego”, z udziałem pracowników Biura GIODO (2014r.)  

 „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”, z udziałem 

pracowników Biura GIODO (2014r.)  

 „Ochrona danych osobowych a wybory”, z udziałem min. A. Lewińskiego (2014r.)  



Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko  
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO) 

 

 „ Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i 

ochrony danych osobowych” (współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi 

oraz Oddział Łódzki Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA), z udziałem 

pracowników Biura GIODO (2014r.). 

 

Prowadzę zajęcia poświęcone zagadnieniom ochrony danych osobowych na 

Podyplomowych Studiach Kadry i Płace oraz Podyplomowych Studiach Prawa Pracy 

(Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników), Podyplomowych 

Studiach Prawa Ochrony Pracy (Ochrona danych o zdrowiu pracowników i osób 

świadczących pracę), Podyplomowych Studiach Prawa Medycznego (Ochrona 

Danych Osobowych), Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych 

(Ochrona danych osobowych podmiotów rynku pracy). 

 

Prowadzę wykład kursowy Ochrona Danych Osobowych dla studentów kierunku 

Kadry i Płace.  

5. Opracowane przez Kandydata w ciągu ostatnich 10 lat opinie lub ekspertyzy, 
których przedmiotem były: 
 
a) zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych lub prawa do 
prywatności; 
  
b) prawo Unii Europejskiej bądź umowy międzynarodowe z zakresu ochrony 
danych osobowych lub prawa do prywatności; 
 
c) wykorzystywanie nowych technologii do przetwarzania informacji, w tym 
danych osobowych. 

Nie opracowywałam tego typu opinii lub ekspertyz 

6. Sprawy, które Kandydat prowadził w ciągu ostatnich 10 lat, w których 
występowały zagadnienia określone w pkt 5 a)-c). 

Nie prowadziłam takich spraw 

7. Wszystkie publikacje Kandydata (tytuł, adres publikacyjny) dotyczące 
problematyki określonej w pkt 5 a)-c). 

 Ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, (w:)  Ochrony 

danych osobowych w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2012 r. 

 Zasady przetwarzania danych osobowych bezrobotnych (w:) Z problematyki 

bezrobocia i polityki zatrudnienia,  red. Z. Góral, Łódź 2013 r. 

 Charakter prawny upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych w 

podmiotach leczniczych oraz zmiana zakresu upoważnienia – wybrane problemy (w:) 
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Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy 

współczesnego prawa medycznego, red. M. Królikowska - Olczak, Łódź 2013r. 

 

Złożone do druku: 

  Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji sędziego 

 Ewolucja przepisów dotyczących danych osobowych kandydatów do pracy i 

pracowników (w:) Czterdziestolecie kodeksu pracy. V Seminarium Szubertowskie, 

Wolters Kluwer 2015 

 Źródła prawa ochrony danych osobowych (w:) Prawo ochrony danych osobowych, 

Difin 2015 

 Komentarz do art. 3 i art. 3a ustawy o ochronie danych osobowych (w:) Komentarz 

do ustawy o ochronie danych osobowych, red. J. Rzymowski, E. Bielak – Joma, Łódź 

2015 

8. Znajomość języków obcych (prosimy określić stopień znajomości każdego z 
języków: biegle  
w mowie/piśmie; znajomość robocza; znajomość w stopniu podstawowym). 

Jęz. angielski – biegle w mowie i piśmie 

Jęz. rosyjski – znajomość robocza 

Jęz. niemiecki – w stopniu podstawowym 

9. Sprawowane przez Kandydata – w przeszłości – funkcje publiczne (w 
rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego) oraz funkcje publiczne w 
strukturach Unii Europejskiej. 

Nie sprawowałam takich  funkcji  

10. Funkcje publiczne, które Kandydat pełni w momencie ubiegania się o 
stanowisko GIODO. 

Nie pełnię funkcji publicznych 

11. Funkcje publiczne obejmowane w wyborach powszechnych, o które – bez 
skutku – Kandydat ubiegał się w przeszłości (Sejm, Senat, organy jednostek 
samorządu terytorialnego). 

Nie ubiegałam się 

12. Czy Kandydat – w przeszłości – ubiegał się o stanowisko GIODO (jeżeli tak, to 
kiedy i kto wskazał jego kandydaturę)? 

Nie ubiegałam się 
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13. Lista organów państwa i innych instytucji publicznych, podmiotów 
gospodarczych np. (spółek prawa handlowego), którym Kandydat doradzał, na 
których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie w ciągu ostatnich 10 lat. 

Nie doradzałam i nie sporządzałam żadnych ekspertyz lub opinii  wskazanym 
podmiotom 

14. Przynależność do partii politycznych, związków zawodowych lub organizacji 
pracodawców (okres przynależności i sprawowana funkcja). 

Nie należę 

15. Lista partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, 
organizacji społecznych (np. fundacji, stowarzyszeń), którym Kandydat 
doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub opinie albo które 
reprezentował. 

        Nie doradzałam i nie sporządzałam żadnych ekspertyz lub opinii wskazanym 
podmiotom 

16. Wykaz podmiotów wykonujących działalność lobbingową w rozumieniu ustawy 
o działalności lobbingowej w procesie tworzenia prawa, w których Kandydat był 
zatrudniony, którym doradzał, na których rzecz sporządzał ekspertyzy lub 
opinie albo które reprezentował w ciągu ostatnich 10 lat  
(z podaniem sprawowanej funkcji lub stanowiska oraz okresu współpracy). 

        Nie byłam zatrudniona, nie doradzałam i i nie sporządzałam żadnych ekspertyz lub 
opinii wskazanym podmiotom 

17. Działalność społeczna lub inny rodzaj aktywności Kandydata w sferze 
publicznej, w tym członkostwo w fundacjach, stowarzyszeniach i innych 
organizacjach społecznych (okres przynależności  
i sprawowana funkcja). 

Nie prowadzę takiego rodzaju działalności 

18. Odznaczenia, tytuły honorowe, wyróżnienia Kandydata. 

2012 r. – nagroda Rektora UŁ II stopnia 

19. Członkostwo w krajowych lub międzynarodowych stowarzyszeniach 
zawodowych lub naukowych. 

Jestem członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy  

20. Czy toczą się przeciwko Kandydatowi postępowania prokuratorskie, karno-
administracyjne, dyscyplinarne lub sądowe (jeżeli tak, to jakie i co jest ich 
przedmiotem)? 

Nie toczą się przeciwko mnie żadne tego typu postępowania 
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21. Czy Kandydat był skazany prawomocnym wyrokiem sądu (ewentualnie 
ostateczną decyzją sądu dyscyplinarnego) w jakiejkolwiek sprawie (jeżeli tak, 
to za co i jaka była sankcja)? 

Nie by łam skazana w żadnej tego typu sprawie. 
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Curriculum vitae 

 

Edyta Bielak - Jomaa 

Ur. 10 maja 1972r. w Sandomierzu 

adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, WPiA UŁ 

Kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacja 

Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych 

 

Wykształcenie 

 

1979 – 1988 Szkoła Podstawowa nr 1 w Sandomierzu  

1988-1991  II Liceum Ogólnokształcące w Sandomierzu  

1991 – 1996 -  Absolwentka magisterskich studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Łódzkiego. Praca magisterska pt. „Czynności procesowe postępowania egzekucyjnego i 

ich regulacja prawna”, przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. J. Borkowskiego, w Katedrze 

Postępowania Administracyjnego  

1996 - 2002 – studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy  

2003 – obrona doktoratu. Praca doktorska pt. „Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce”, przygotowana 

pod kierunkiem prof. dra hab. Z. Górala.  

Uzyskany tytuł prawny : doktor nauk prawnych 

 

Doświadczenie zawodowe 

 

1996 – 2002 - studia doktoranckie w Katedrze Prawa Pracy UŁ  

2003 –    do chwili obecnej - adiunkt w Katedrze Prawa Pracy, WPiA, Uniwersytet Łódzki  

2000 – 2009 wykładowca w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim,  

2000 – 2007 wykładowca w ramach cyklicznych szkoleń w zakresie BHP przeprowadzanych w 

oświacie 

2004 – do chwili obecnej wykładowca prawa ochrony danych osobowych, prawa pracy, problematyki 

migracji zarobkowych, problematyki bezrobocia i prawa socjalnego oraz europejskiego prawa 

socjalnego, ochrony danych osobowych w ramach studiów podyplomowych organizowanych dla 

prawników (radców prawnych i adwokatów), pracowników urzędów państwowych i samorządowych na 

Uniwersytecie Łódzkim – Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Zarządzania, Wyższej Szkole 

Ekonomii i Prawa w Kielcach, oraz Wyższej Szkole Handlowej w Piotrkowie Trybunalskim, programów 

specjalnych organizowanych przez P. Poseł na Sejm RP Prof. Z. Janowską w ramach działalności 

Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cyklach organizowanych dla pracowników i pracodawców 

regionu „Rożni ale równi” (dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku 

pracy), w ramach Podyplomowych Studiów Prawa Pracy, Podyplomowych Studiów Prawa Rynku 
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Pracy, Podyplomowych Studiów Prawa Ochrony Pracy oraz Podyplomowych Studiów Ochrony 

Danych Osobowych 

2011 – 2013 Członek Komisji Dyscyplinarnej Doktorantów (2012 – przewodniczący składu 

orzekającego) 

od 2012  Kierownik Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych, WPi A UŁ  

od 2013  Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją WPiA UŁ 

Od 2013 opiekun naukowy Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych 

 

Publikacje 

 

 Z prawnych problemów zatrudniania lekarzy - cudzoziemców w Polsce, Polityka Społeczna Nr 

5 – 6/2000r. 

 Zatrudnianie lekarzy – cudzoziemców w Polsce, Serwis Prawno – Pracowniczy   Nr 12/2000r., 

Wydawnictwo INFOR 

 Praca nakładcza w : Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko Biała, (wydanie I - 

2000r., wydanie II – 2001r., wydanie III – 2001r., wydanie IV – 2002r.), Wydawnictwo PARK  

 Pracownicy sezonowi w: Encyklopedia. Prawo nie tylko dla prawników, Bielsko Biała, 

(wydanie I - 2000r., wydanie II – 2001r., wydanie III – 2001r., wydanie IV – 2002r. wyd. VI – 

2009), Wydawnictwo PARK 

 Sprawozdanie z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów ) Prawa Pracy oraz Ubezpieczeń - 

Społecznych i Polityki Społecznej,  Państwo i Prawo Nr 12/2003r. 

 Sprawozdanie z XIV Zjazdu Katedr (Zakładów ) Prawa Pracy oraz Ubezpieczeń Społecznych i 

Polityki Społecznej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne Nr 11/2003 r. 

 Urlop wychowawczy, Promotor  2003r. 

 Ochrona wynagrodzenia za pracę, Promotor 2003r. 

 Granice liberalizacji prawa pracy. Problemy zabezpieczenia społecznego (współredaktor), 

Łódź 2003 r. 

 Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE – wybrane zagadnienia, w: 

Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych. 3. Prawo pracy, Warszawa 2008 r. 

 Osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do lat 7 jako szczególna grupa 

bezrobotnych, Zeszyty Prawnicze, Wydawnictwo Uniwersytetu S. Wyszyńskiego Warszawa 

2010 r. 

 Komentarz do art. 40-42a (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Praktyczny komentarz, red. Z Góral, Wolters Kluwer 2011r. 

 Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich, Komentarz do art. 67-70 (w:) Ustawa o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z Góral, Wolters 

Kluwer 2011r. 

 Instytucje szkoleniowe, Komentarz do art. 61-61d (w:) Ustawa o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. Praktyczny komentarz, red. Z Góral, Wolters Kluwer 2011r. 
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 Prawo pracy w praktyce (w:) Przedsiębiorstwa spin off/spin out – przewodnik praktyczny, Łódź 

2011 r. 

 Ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy, (w:)  Ochrony danych 

osobowych w prawie pracy i zabezpieczeniu społecznym, Warszawa 2012 r. 

 Zasady przetwarzania danych osobowych bezrobotnych (w:) Z problematyki bezrobocia i 

polityki zatrudnienia,  red. Z. Góral, Łódź 2013 r. 

 Charakter prawny upoważnienia pracownika do przetwarzania danych osobowych w 

podmiotach leczniczych oraz zmiana zakresu upoważnienia – wybrane problemy [w:] 

Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych i inne problemy współczesnego 

prawa medycznego, red. M. Królikowska - Olczak, Łódź 2013r. 

 O wątpliwościach wokół szkoleń w projekcie nowej „ustawy antykryzysowej” (współautor), 

PiZS 5/2013r. 

 Zwolnienia monitorowane,  jako sposób łagodzenia skutków utraty pracy, [w:] Prawo pracy. 

Refleksje i poszukiwania. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, red. G. 

Uścińska, Warszawa 2013 r. 

 Rola państwa w przeciwdziałaniu bezrobociu według encykliki Laborem exercens Jana Pawła 

II (w:) „Wartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki Laborem exercens Jana Pawła II”, 

red. A. Reda-Ciszewska i M. Włodarczyk, Łódź 2014r. 

 Zatrudnianie cudzoziemców, monografia, red. naukowy Z. Góral, Wolters Kluwer, 2015r. 

 

W druku: 

Zakres danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji sędziego 

Ewolucja przepisów dotyczących danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników  

Źródła prawa ochrony danych osobowych (w:) Ochrona danych osobowych. Podręcznik 

Komentarz do art. 3 i art. 3a ustawy o ochronie danych osobowych (w:) Komentarz do ustawy o 

ochronie danych osobowych, red. J. Rzymowski, E. Bielak - Joma  

Szkolenia niepełnosprawnych osób bezrobotnych i poszukujących pracy jako forma aktywizacji 

zawodowej – kilka uwag krytycznych 

Komentarz do rozdziału VIII ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych 

Komentarz do rozdziału IX ustawy o e rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych  

Komentarz do rozdziału IX ustawy kodeks pracy 

Komentarz do art. 176 – 179 (5) ustawy kodeks pracy 

 

Organizacja konferencji i debat: 

„Dane medyczne-granice wykorzystywania i ochrona”, z udziałem GIODO P. dra W. Wiewiórowskiego 

(2012r.) 

„Ochrona danych osobowych w działalności Kościołów i innych związków wyznaniowych”, z udziałem 

GIODO P. dra W. Wiewiórowskiego (2013r.)  



Obywatelski Monitoring Kandydatur na Stanowisko  
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (OMX GIODO) 

 

„Ochrona danych osobowych a działalność dziennikarska - granice przywileju medialnego”, z 

udziałem pracowników Biura GIODO (2013r.)  

 „Ochrona danych osobowych a wykonywanie zawodów prawniczych”, z udziałem pracowników Biura 

GIODO (2014r.)  

„Ochrona danych osobowych a wybory”, z udziałem min. A. Lewińskiego (2014r.)  

„ Sędzia – osoba publiczna czy prywatna? Granice dostępu do informacji publicznej i ochrony danych 

osobowych” (współorganizator Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi oraz Oddział Łódzki 

Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA), z udziałem pracowników Biura GIODO (2014r.).  

 

 

Obszary badawcze: 

 problematyka ochrony dóbr osobistych pracowników 

 ochrona danych osobowych w zatrudnieniu 

 podjęty po raz pierwszy w literaturze obszar dotyczący ochrony danych osobowych 

bezrobotnych i poszukujących pracy 

 indywidualny stosunek pracy 

 problematyka bezrobocia – prawne regulacje bezrobocia, zakres subsydiowania 

bezrobotnych, prawo socjalne – ze szczególnym uwzględnieniem prawnych regulacji sytuacji „grup 

ryzyka” na rynku pracy – samotnie wychowujących dzieci, niepełnosprawnych, migrantów, długotrwale 

bezrobotnych, osób wychodzących z uzależnień 

 problematyka migracji, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowych 

 

 

 

 


