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POLITYKA PRZECHOWYWANIA DANYCH BADAWCZYCH 

NA MACIERZY DYSKOWEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE 

 

1. Informacje Ogólne  

 

Niniejsza polityka przechowywania danych na Macierzy Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie (zwana w dalszej części: „ Polityką”) określa wewnętrzne zasady przechowywania 

danych badawczych przez pracowników naukowych oraz doktorantów Uniwersytetu 

Medycznego w Lublinie (zwanym dalej: „Uczelnią”). 

Ogólne ramy prawne dotyczące przechowywania i bezpieczeństwa danych na Uczelni 

określają w szczególności: 

1) Regulamin Polityka Ochrony Danych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie stanowiący 

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2018 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie  

z dnia 23 maja 2018 roku; 

2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)  

 

2. Terminologia 

2.1. Macierz – narzędzie informatyczne służące do deponowania i przechowywania danych 

badawczych pracowników naukowych lub doktorantów Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie. 

2.2. Użytkownik - osoba uprawniona do deponowania danych badawczych na Macierzy. 

Użytkownikami mogą być pracownicy naukowi lub doktoranci Uczelni. 

2.3. Administrator Macierzy - pracownik Uczelni nadzorujący pracę Macierzy, 

zarządzający zgromadzonymi na niej danymi badawczymi oraz wykonujący czynności 

wymagające specjalnych uprawnień. 
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2.4. Dane Badawcze - dane zebrane lub wytworzone jako materiał do analizy w ramach 

prowadzonych badań naukowych, w szczególności: zanonimizowane wyniki eksperymentów, 

pomiarów, obserwacji, statystyki, ankiety, zdjęcia, dane liczbowe, protokoły laboratoryjne, 

opisy metodologiczne, nagrania audio i wideo, notatki, kwestionariusze. Wśród danych 

badawczych wyróżnia się zarówno surowe dane, czyli takie, które uzyskano bezpośrednio  

w wyniku zastosowania narzędzia badawczego oraz takie dane, które poddane zostały 

obróbce. 

 

2.5. Dane szczególnych kategorii - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub 

etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność  

do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych 

w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, 

seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

3. Cele i zasady funkcjonowania Macierzy 

 

Głównymi celami Macierzy jest przechowywanie i replikacja danych badawczych 

powstałych w związku z badaniami naukowymi prowadzonymi na Uczelni. 

Funkcjonowanie Macierzy umożliwia pracownikom naukowym oraz doktorantom Uczelni 

przechowywanie danych badawczych, które mogą być następnie powiązane  

z otrzymanymi wynikami prac badawczych. Umożliwi to zapewnienie szerszego dostępu  

do rezultatów prac badawczych, a także wymianę danych badawczych między badaczami.  

 

4. Rodzaje Danych Badawczych umieszczanych na Macierzy 

 

Przyjmuje się, że dane, które mogą być zamieszczane na Macierzy, to wyłącznie dane 

badawcze. Zakazane jest dostarczanie do Macierzy treści niezgodnych z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności przechowywanie na Macierzy danych 

badawczych, co do których Użytkownik nie ma uprawnień lub których rozpowszechnianie  

w inny sposób narusza prawa osób trzecich, w tym ich dobra osobiste (np. niewłaściwie 

zanonimizowanych danych osobowych, w szczególności danych szczególnych kategorii),  

a także przechowywanie Danych Badawczych o treści sprzecznej z dobrymi obyczajami,  

w tym godzących w zasady rzetelności naukowej. Twórcy zamieszczanych na Macierzy 
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danych badawczych dążą do zapewnienia, aby były one rzetelne, identyfikowalne oraz 

nadające się do przeprowadzenia badań. Dane badawcze są umieszczane na Macierzy  

w formie zanonimizowanej lub pseudonimizowanej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku 

danych pseudonimizowanych zabronione jest przechowywanie klucza z właściwymi danymi 

do odszyfrowania łącznie z danymi zdeponowanymi na Macierzy. W przypadku deponowania 

danych szczególnych kategorii, szczegółowe zasady ochrony tych danych określa Polityka 

Ochrony Danych Szczególnych Kategorii Deponowanych na Macierzy Dyskowej 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

5. Gromadzenie i przechowywanie danych na Macierzy  

 

Formą deponowania danych badawczych na Macierzy jest tzw. deponowanie 

bezpośrednie (autoarchiwizacja), dokonywane przez Użytkowników bezpośrednio  

na Macierzy. Zamieszczanie danych na Macierzy odbywa się poprzez profil zarejestrowanego  

w domenie umlub.pl pracownika lub doktoranta Uczelni, zgodnie ze znajdującą się tam 

Instrukcją Deponowania. 

Na dyskach Macierzy gromadzone są w formie cyfrowej dane badawcze pracowników 

naukowych oraz doktorantów Uczelni w katalogu (dysku) indywidualnego Użytkownika,  

do którego dostęp ma wyłącznie zarejestrowany Użytkownik.  

Przechowywane dane są odpowiednio replikowane oraz zabezpieczone przed 

nieuprawnionym dostępem ze strony osób trzecich. Bezpieczeństwo danych jest zapewnione 

także przez wykonywanie regularnych kopii zapasowych w formie replikacji danych na drugą 

macierz dyskową. Odpowiedzialnym za tworzenie kopii zapasowych jest Dział Systemów 

Informatycznych. Przechowywane jest minimum 7 wersji kopii zapasowej, wykonywanej raz 

dziennie. W przypadku potrzeby odtworzenia danych z kopii bezpieczeństwa fakt taki musi 

być zgłoszony jak najszybciej do Działu Systemów Informatycznych.    

Dane badawcze zamieszczane na Macierzy będą przechowywane z zachowaniem 

polityki bezpieczeństwa danych obowiązującej na Uczelni. Za rodzaj  

i charakter zgromadzonych na Macierzy danych odpowiada jej Użytkownik, który 

jednocześnie zapewni przechowywanym danym czytelność. Dane zamieszczane na Macierzy 

podlegają usunięciu przez Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku danych, 
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których treść jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa, dane mogą zostać usunięte  

przez Administratora Macierzy. 

6. Zarządzanie Macierzą i systemem 

Uczelnia dołoży starań, aby zapewnić przestrzeganie zasad związanych  

z użytkowaniem Macierzy. Celem takiego postępowania jest zapewnienie ochrony  

i bezpieczeństwa danych przechowywanych na Macierzy. Realizacja przedmiotowego celu 

jest możliwa poprzez: 

1) wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń, które chronią przed oprogramowaniem 

złośliwym oraz ich bieżąca aktualizacja; 

2) systematyczne tworzenie kopii przechowywanych danych badawczych, a także ich 

bezpieczna replikacja; 

3) bieżące monitorowanie poprawności działania Macierzy oraz kontrola stanu 

technicznego Macierzy;  

4) zapewnienie wykwalifikowanych pracowników uprawnionych do administrowania 

zasobami informatycznymi. 

 

7. Zasady odpowiedzialności 

 

7.1. Uczelnia dołoży starań, aby korzystanie z Macierzy było możliwe bez istotnych 

przerw technicznych lub innych zakłóceń.  

 

7.2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia, w związku  

ze zdeponowaniem i korzystaniem z danych badawczych, praw własności 

intelektualnej osób trzecich. Pełną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi 

Użytkownik i odpowiada on za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich 

oraz za zamieszczanie treści mogących naruszać inne normy prawa. Użytkownik 

ponosi wobec Uczelni odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane wadami 

technicznymi lub prawnymi zamieszczanych w Macierzy danych badawczych. 

 

7.3.  Uczelnia może usunąć z dysku Macierzy dane badawcze, które są niezgodne  

z obowiązującymi przepisami prawa.  
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7.4. Uczelnia może odmówić przechowania danych badawczych lub usunąć z dysku 

Macierzy dane, które nie są danymi badawczymi w rozumieniu niniejszej Polityki lub 

naruszają jej postanowienia. 

8. Dane osobowe i polityka prywatności 

8.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem 

Macierzy jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin. 

8.2. Dane przetwarzane będą do celów prowadzenia Macierzy. 

8.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie,  

z wyłączeniem podmiotów trzecich. 

8.4. Podanie danych osobowych Użytkownikom jest dobrowolne, ale stanowi warunek 

konieczny do przechowywania danych badawczych na Macierzy. 

8.5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich zmiany, 

poprawiania, a także żądania ich usunięcia. 

8.6. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor 

Ochrony Danych, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, IOD@umlub.pl. 

 

 

 

 

 


