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Noty o autorach
Orsolya Czenczer – dr, prof. nadzw., Narodowy Uniwersytet Służby Publicznej w Budapeszcie, gdzie wykłada prawo karne, międzynarodowe
prawo karne i kryminologię. Od 15 lat jest oficerem korekcyjnym Głównego Kierownictwa Węgierskiej Służby Więziennej. Obszar jej zainteresowań naukowych obejmuje postępowanie karne wobec nieletnich. Jest
badaczem w kilku międzynarodowych zespołach naukowych oraz autorką
ponad 50 publikacji naukowych. Reprezentuje również Węgry w Radzie
Europy jako członek Rady Współpracy Penologicznej (PC-CP).
Paweł Gacek – dr n. pr. Stopień naukowy otrzymał w 2016 r. na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego praca doktorska dotyczyła problematyki nawiązania stosunku służbowego
funkcjonariusza Policji z tematyki szeroko pojętego prawa policyjnego
i administracyjnego; w swoim dorobku ma ponad 30 publikacji. Jest czynnym funkcjonariuszem Policji − radcą w Komendzie Głównej Policji.
Posiada stopień służbowy komisarza Policji.
Przemysław Ostojski − dr hab. n. pr., profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu delegowany do Prokuratury Krajowej. ORCID:
0000-0001-6552-8162.
Justyna Ryter − prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Łódzkiego, praktykuje we własnej kancelarii prawnej, pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych. Uczestniczka licznych konferencji
naukowych, laureatka konkursu − I miejsce w związku z wygłoszeniem
referatu „Problemy wykonywania kary pozbawienia wolności względem
kobiet” na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez
UŁ WPiA w październiku 2017 r. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje przede wszystkim wokół tematyki ochrony danych osobowych.
W tym zakresie szkoli, sporządza dokumentację oraz udziela porad
prawnych. Interesuje się prawem medycznym, prawem pracy, psychologią
sądową, profilowaniem kryminalnym oraz kryminalistyką.
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Iga Zaremba − absolwentka 3-letnich studiów licencjackich na kierunku
analityka chemiczna na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwentka 2-letnich studiów magisterskich na kierunku Chemia Sądowa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania oscylują
wokół problematyki związanej z identyfikacją substancji dopingujących
w sporcie, a także zjawisk stanowiących konflikt z prawem.
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