
Załącznik nr 1 

 

Instrukcja dotycząca szczegółowych zasad przetwarzania danych osobowych 

uczestników badań naukowych i prac rozwojowych  

w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

§ 1 

Niniejsza instrukcja została opracowana w celu zapewnienia prawidłowości stosowania, podczas 

prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, przepisów RODO oraz przepisów art. 469 a)  

i 469 b) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1668 ze zm.). 

 

§ 2 

1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, 

którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie takich 

informacji jak: 

1) imię i nazwisko,  

2) numer identyfikacyjny, 

3) dane o lokalizacji, 

4) identyfikator internetowy 

5) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, 

genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

2. Dane osobowe dzielimy na: 

1) dane zwykłe, np.: 

a) imię i nazwisko,  

b) adres zamieszkania,  

c) nr telefonu,  

d) adres e-mail. 

2) dane szczególnej kategorii (dane wrażliwe), które dotyczą: 

a) pochodzenia rasowego lub etnicznego, 

b) poglądów politycznych, 

c) przekonań religijnych lub światopoglądowych, 

d) przynależności do związków zawodowych, 

e) danych genetycznych,  

f) danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, 

g) danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

3. Przetwarzanie danych osobowych to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych 

osobowych np.: 

1) zbieranie,  

2) utrwalanie, 

3) organizowanie, 

4) porządkowanie, 

5) przechowywanie, 



6) adaptowanie lub modyfikowanie, 

7) pobieranie, 

8) przeglądanie,  

9) wykorzystywanie, 

10) ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 

11) dopasowywanie lub łączenie, 

12) ograniczanie,  

13) usuwanie lub niszczenie. 

4. Za dane osobowe nie uznaje się danych anonimowych, tj. danych, których nie można powiązać  

z konkretną osobą fizyczną. W odniesieniu do danych anonimowych niniejsza instrukcja nie 

znajduje zastosowania. 

 

§ 3 

1. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych uczestnikóww zakresie niezbędnym  

do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych należy: 

1) przekazać uczestnikom informacje o zasadach przetwarzania ich danych osobowych  

(tzw. klauzula informacyjna RODO), 

2) opracować formularze zbierania danych, zgodnie z zasadą minimalizacji danych, polegającą  

na przetwarzaniu jedynie takich danych, które są niezbędne i adekwatne dla realizacji 

konkretnych badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Treść klauzuli informacyjnej RODO oraz formularzy, o których mowa w ust. 1, powinna być 

skonsultowana z inspektorem ochrony danych.  

 

§ 4  

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych uczestników badań naukowych oraz prac rozwojowych 

wdraża się odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, polegające w szczególności 

na: 

1) pseudonimizacji danych: 

a) tj. przetworzeniu danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać 

konkretnemu uczestnikowi, bez użycia dodatkowych informacji, 

b) proces ten może polegać np. na użyciu liczby zamiast imienia i nazwiska, 

c) ,,klucz” z dodatkowymi informacjami potrzebnymi do identyfikacji uczestnika 

przechowuje się osobno oraz zabezpiecza się m.in. przed dostępem osób niepowołanych, 

utratą, nieuprawnioną modyfikacją. 

2) szyfrowaniu danych (np. poprzez szyfrowanie nośników danych,szyfrowanie plików), 

3) nadawaniu uprawnień do przetwarzania danych osobowych minimalnej liczbie osób 

niezbędnych do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, 

4) kontroli dostępu do pomieszczeń, w których przechowywane są dokumenty zawierające dane 

osobowe, 

5) stosowaniu obowiązujących w Uniwersytecie procedur dotyczących sposobu zabezpieczenia 

danych osobowych lub opracowaniu i stosowaniu szczegółowych, dodatkowych procedur  

w tym zakresie, jeżeli takie zalecenie wyda inspektor ochrony danych uwzględniając 

zagrożenia dla bezpieczeństwa danych osobowych, wynikające ze specyfiki procesu ich 

przetwarzania podczas konkretnych badań naukowych i prac rozwojowych. 



2. W przypadku powierzania przetwarzania danych osobowych uczestników badań naukowych 

lub prac rozwojowych podmiotowi trzeciemu (np. podwykonawcy dostarczającemu przestrzeń 

serwerową, na której przechowywane są dane; podwykonawcy dostarczającemu i serwisującemu 

aplikację/system informatyczny, w którym przetwarzane są dane) należy zawrzeć umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych. Przedmiotowa umowa powinna być zaopiniowana 

przez inspektora ochrony danych. 

3. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, 

uczestników badań naukowych i prac rozwojowych jest dopuszczalne, pod warunkiem że 

publikowanie wyników tych badań i prac następuje w sposób uniemożliwiający identyfikację 

uczestnika, którego dane zostały przetworzone. 

 

§ 5 

1. Niezwłocznie po osiągnięciu celu badań naukowych lub prac rozwojowych, dane osobowe 

uczestników poddaje się anonimizacji (tj. nieodwracalnemu usunięciu wszystkich informacji, 

które w jakikolwiek sposób  umożliwiają identyfikację osoby, której dane dotyczą). Terminem 

końcowym jest moment osiągnięcia celu badań naukowych lub prac rozwojowych, który 

uzależniony jest od ich rodzaju i charakteru. Termin ten nie jest doprecyzowany w przepisach 

prawa.  

2. Do czasu osiągnięcia celu badań naukowych lub prac rozwojowych dane, które można 

wykorzystać do identyfikacji danego uczestnika, zapisuje się osobno. Można je łączyć  

z informacjami szczegółowymi dotyczącymi danego uczestnika wyłącznie, jeżeli wymaga tego cel 

badań naukowych lub prac rozwojowych. 

 

§ 6 

1. Przy przetwarzaniu danych osobowych w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac 

rozwojowych wyłączeniu mogą podlegać niektóre z uprawnień przysługujących uczestnikom  

na podstawie przepisów RODO (tj. prawo dostępu do danych – art. 15 RODO, prawo  

do sprostowania danych – art. 16 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 

RODO, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO). Przedmiotowe 

wyłączenia następują, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że ww. prawa uniemożliwią  

lub poważnie utrudnią realizację celów badań naukowych i prac rozwojowych, i jeżeli wyłączenia 

te są konieczne do realizacji tych celów. 

2. Obowiązek wynikający z realizacji żądania sprostowania danych, o którym jest mowa w art. 16 

RODO (jeżeli nie jest on wyłączony), realizuje podmiot, który pozyskał dane osobowe uczestnika 

badań naukowych lub prac rozwojowych. 

3. Każdy przypadek złożenia przez uczestnikabadań naukowych lub prac rozwojowych zapytania lub 

żądania dotyczącego przetwarzania jego danych osobowych powinien zostać skonsultowany  

z inspektorem ochrony danych UJK.  

 

 

 

 

§ 7 



Zasady,  o których jest mowa w § 3-6, stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych  

w celu przygotowania pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej wymaganej do uzyskania dyplomu 

ukończenia studiów lub stopnia naukowego. 

 


