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    MAGDALENA MARUCHA  JAWORSKA 

Ekspert Prawa Internetu i Prawa Nowych Technologii. Specjalizuje się w zakresie prawa 
prywatnego w powiązaniu z elektronicznym obrotem gospodarczym, również w aspekcie 
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porównawczym (m.in. podpis elektroniczny, e-umowy, e-business, komunikacja 
elektroniczna, bezpieczeństwo transakcji w Internecie, zastosowanie biometrii).  

W 2009 roku ekspert Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i współautorka 
nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym i zmianach w przepisach kodeksu cywilnego, 
tzw. „małej nowelizacji”, stworzonej w ramach prac Komisji Sejmowej. W 2011 roku ekspert 
strony społecznej w Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego i poselskiego 
projektu ustawy o podpisach elektronicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podpisie 
elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o 
ewidencji ludności i dowodach osobistych w Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych 
Technologii.  

Autorka licznych artykułów i książki „Podpis elektroniczny" oraz wystąpień 
konferencyjnych z zakresu prawa cywilnego i Prawa Internetu. Posiada kilkunastoletnie 
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, seminariów, konsultacji i doradztwa 
biznesowego, jako ekspert występuje na wielu konferencjach. 

 Stypendystka programu Tempus na Uniwersytecie Federico II w Neapolu, doktorantka 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku prowadzi 
badania naukowe związane z podpisem elektronicznym i elektronicznym obrotem prawnym 
oraz bezpieczeństwem transakcji elektronicznych. W 2007 roku ukończyła grant naukowy 
„Podpis elektroniczny na tle umów zawieranych przez  Internet”.  

Współpracowała z Międzynarodowym Instytutem Rozwoju Prawa (IDLI) w Rzymie oraz 
amerykańską kancelarią Hale and Dorr (WhilmerHale) w Bostonie, uczestniczyła w 
seminariach w Berkman Center for Internet & Society na Harvard University oraz zajęciach 
na Tufts University.  

 


