
Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA 

DANYMI w projekcie badawczym: 

 

3.1. Przechowywanie i tworzenie kopii zapasowych podczas badań 

- zalecane jest tworzenie kopii zapasowej danych po zakończeniu generowania 

danych w danym dniu; zgodnie z tym należy przygotować harmonogram 

tworzenia kopii bezpieczeństwa, 

- dane powinny być przechowywane w urządzeniu pomiarowym lub komputerze 

oraz ich kopia na nośniku zewnętrznym (np. pendrive, dysk zewnętrzny ew. 

płyta); 

- za każdorazowe wykonanie kopii danych i zdeponowanie ich powinna być 

odpowiedzialna jedna osoba ew. osoba zastępująca; 

- kopia danych powinna być przechowywana w pomieszczeniu służbowym w 

szafie zamykanej na klucz; 

3.2 Sposób zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz ochrony danych 

wrażliwych podczas badań 

- jeżeli dane zawierają dane osobowe szczególnych kategorii tzw. dane wrażliwe 

(np. dotyczące zdrowia) powinny być przechowywane na nośniku szyfrowanym 

lub poddane anonimizacji lub pseudonimizacji zarówno w urządzeniu 

pomiarowym jak i kopii bezpieczeństwa; 

- na wykorzystanie do badań danych wrażliwych do celów naukowych, 

pracownik powinien mieć pisemną zgodę osoby, której dane dotyczą; 

- każde podejrzenie niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, złamania 

zabezpieczeń powinno być niezwłocznie zgłaszane Inspektorowi Ochrony 

Danych w UPP; 

- dane osobowe zwykłe jak i dane wrażliwe mogą przetwarzać tylko pracownicy 

posiadający upoważnienie nadane przez administratora danych. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Zarówno Pani z NCNu, która u nas była 23 października jak i Pan z NCNu na szkoleniu na którym 

byłam 20 listopada powiedzieli, że to bardzo prosta rzecz. Państwo opisujecie wszystko to jak  

pozyskać dane, jak będziecie je analizować, przechowywać, przetwarzać. Następnie opracowywać i 

udostępniać, czy będziecie potrzebować jakieś zgody, pozwolenia, w jaki sposób będziecie zapisywać 

opracowane wyniki (tworzyć jakieś katalogi, zapisywać na dyskach, w chmurze itp.). Może będą Wam 

potrzebne jakieś licencje, programy, zabezpieczenia, czy będziecie Państwo udostępniać dane innych 

osobom, może w repozytoriach (wewnętrznych albo zewnętrznych, może grono odbiorców będzie 

ograniczone, np. studenci, doktoranci, profesorowie). Może Państwa dane obejmują licencje i nie 

można będzie ich nigdzie i nikomu udostępniać, czy będzie Pani tworzyła kopie, itp. To jest Państwa 

praca, którą codziennie wykonujecie, ale teraz przelewacie to na papier. A w miejscu osoba 

odpowiedzialna za dane to Pani/Pan jako przyszły kierownik projektu lub osoba przez Państwa 

wskazana (kierownik katedry/dyrektor instytut lub inna). Proszę nie wpisywać Pana Rektora ani 

Prorektora. 


