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Polityka Ochrony Danych Szczególnych Kategorii  

deponowanych na Macierzy Dyskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

1. Niniejsza Polityka Ochrony Danych Szczególnych Kategorii obejmuje swoim zakresem 

dane szczególnych kategorii, przez które rozumie się 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.  

2. Zadaniem niniejszej Polityki Ochrona Danych Szczególnych Kategorii jest zapewnienie 

ochrony danych szczególnych kategorii, o których mowa w punkcie 1, przetwarzanych na 

Macierzy Dyskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przed wszelkiego rodzaju 

zagrożeniami wewnętrznymi, zewnętrznymi, powstałymi zarówno na skutek działań 

świadomych  jak i nieświadomych. 

3. Podstawą przetwarzania danych szczególnych kategorii jest art. 6 ust. 1 lit. a  

w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a w zw. z lit. j w zw. z art. 89 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), tj. świadoma zgoda uczestnika badania na przetwarzanie danych  

do celów badań naukowych oraz w celach archiwalnych i statystycznych; 

4. Polityka Ochrony Danych Szczególnych Kategorii obejmuje Użytkowników Macierzy 

dyskowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.  

5. Nadrzędnym aktem regulującym zasady przechowywania i bezpieczeństwa danych  

w Uniwersytecie jest Polityka Ochrony Danych Uniwersytetu Medycznego  

w Lublinie, której postanowienia mają zastosowanie odpowiednio w sprawach 

nieuregulowanych niniejszą Polityką Ochrony Danych Szczególnych Kategorii. 

6. Realizowana Polityka zapewnia: 

1) zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość – przetwarzanie danych zgodnie  

z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą; 
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2) ograniczanie celu przetwarzania – dane są zbierane i przechowywane na Macierzy 

Dyskowej wyłącznie do celów badań naukowych oraz w celach archiwalnych  

i statystycznych; 

3) minimalizację danych – zbierane dane są adekwatne, stosowne oraz ograniczone  

do tego, co niezbędne do celów badań naukowych, dla których są przetwarzane; 

4) prawidłowość przetwarzania – dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;  

5) ograniczanie przechowywania – dane są przechowywane do celów badań naukowych 

przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w jakich te dane zostały 

pozyskane oraz przez czas konieczny do odpierania lub realizacji roszczeń 

cywilnoprawnych, przy czym Uniwersytet wdroży odpowiednie środki techniczne  

i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą; 

6) integralność i poufność – dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie 

bezpieczeństwo danych szczególnych kategorii, w tym ochronę przed 

niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową 

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków 

technicznych lub organizacyjnych; dane nie zostaną udostępnione/ujawnione 

podmiotom nieupoważnionym; 

7) rozliczalność i niezaprzeczalność - Administrator danych jest w stanie wykazać 

przestrzeganie wszystkich zasad, o których mowa w punktach 1-6, w szczególności 

poprzez wdrożenie środków gwarantujących przestrzeganie przepisów o ochronie 

danych osobowych, w tym danych szczególnych kategorii; 

7. Uniwersytet wdraża odpowiednie środki organizacyjne, logiczne i techniczne dla 

zapewnienia poufności, integralności, dostępności i rozliczalności przetwarzanych 

danych na Macierzy dyskowej: 

1) dostęp do danych szczególnych kategorii przetwarzanych na Macierzy może mieć 

wyłącznie miejsce po podaniu właściwego hasła i loginu Użytkownika; 

2) login jest w sposób jednoznaczny przypisany Użytkownikowi; 

3) dane szczególnych kategorii mogą być zdeponowane na Macierzy wyłącznie  

w katalogu (dysku) indywidualnego Użytkownika; 
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4) Użytkownik jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu 

loginu, którym się posługuje; 

5) Użytkownik jest zobowiązany do właściwego korzystania z Macierzy, tj. używania 

tylko swojego loginu i hasła, a także stosowanie się do zaleceń IOD; 

6) do przetwarzania danych są dopuszczone wyłącznie osoby posiadające  

upoważnienie nadane przez Administratora; 

7) ochrona danych jest zapewniona przez ich partycjonowanie; 

8) dostęp do sieci jest bieżąco monitorowany przez Administratora; 

9) Uniwersytet stosuje właściwe środki chroniące Macierz przed oprogramowaniem 

złośliwym jak również poprzez odpowiednie zarządzanie stacjami roboczymi  

(w szczególności poprzez zapewnienie właściwej konfiguracji sprzętu, aplikacji oraz 

systemów operacyjnych); 

10) bezpieczeństwo sieci jest zapewnione poprzez zaporę sieciową oraz odpowiedni 

system wykrywania włamań;  

11) pomieszczenia serwerowni, w którym znajdują się Macierze dyskowe wraz  

z serwerami są zabezpieczone poprzez drzwi z zamkiem i systemem kontroli 

dostępu, do którego mają dostęp tylko osoby upoważnione.  

12) podczas nieobecności osób upoważnionych pomieszczenia serwerowni są zamykane, 

a nadzór nad dostępem monitorowany jest przez system monitoringu wizyjnego 

Uniwersytetu. 

13) serwery oraz komputery pełniące szczególną funkcję są zasilane za pośrednictwem 

zasilaczy awaryjnych; 

14) konserwacje sprzętu informatycznego są wykonywane tylko przez uprawnionego 

pracownika; w przypadku napraw z udziałem firm zewnętrznych, Uniwersytet  

zawrze stosowne umowy, zapewniające bezpieczeństwo przechowywanych danych;  

15) Uniwersytet podejmie środki chroniące przed pożarem, zalaniem, utratą źródeł 

zasilania i innymi nieosobowymi źródłami ryzyka. 

8. Użytkownik gromadzący dane szczególnych kategorii na Macierzy Dyskowej w katalogu 

(dysku) indywidualnego Użytkownika zobowiązany jest stosować obowiązujące 



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 9/2022 

Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

z dnia 17 stycznia 2022 roku 
 
 

 

regulacje prawne w zakresie ich ochrony, w tym uzyskać świadomą zgodę uczestników 

na utrwalanie i udostępnianie ich danych. Użytkownik prowadzący badania naukowe 

zobowiązany jest stosować przepisy prawa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

informacji oraz zasady bezpieczeństwa danych obowiązujące w Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie. Użytkownik powinien anonimizować lub pseudonimizować 

dane, a także rozważyć szyfrowanie danych, uwzględniając równocześnie, że klucz do 

szyfrowania musi być przechowywany w innym miejscu niż same dane. Użytkownik 

stosując techniki zabezpieczeń danych powinien postępować zgodnie z Opinią 05/2014 

Grupy Roboczej ds. Ochrony Osób Fizycznych w Zakresie Przetwarzania Danych 

Osobowych powołanej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 24 października 1995 r., w sprawie technik anonimizacji z dnia 10 kwietnia 2014 r.  

9. Każdy Użytkownik Macierzy jest zobowiązany do korzystania z Macierzy w sposób 

uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych.  

10. Dane szczególnych kategorii zbierane i przechowywane na Macierzy zabezpiecza się 

przez wykonywanie kopii zapasowych w postaci migawek systemu plików w dwóch 

fizycznych lokalizacjach i ich przechowywanie, w tym sprawdzanie dalszej przydatności 

do odtwarzania danych, w razie ewentualnej awarii systemu informatycznego. 

11. Dostęp do kopii zapasowych jest kontrolowany, a przetwarzanie kopii archiwalnych jest 

możliwe wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, w stopniu zapewniającym 

zachowanie poufności i integralności. 

12. Dane przechowywane na Macierzy Dyskowej nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza 

Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein  

i Islandię). 

13. Użytkownik informuje uczestników badania o sposobie przetwarzania ich danych  

w związku z prowadzonymi badaniami, jak i przysługującymi im uprawnieniami  

w formie klauzuli informacyjnej, w szczególności o: prawie dostępu do swoich danych, 

prawie żądania sprostowania danych, prawie żądania usunięcia danych, prawie żądania 

ograniczenia przetwarzania, prawie przenoszenia danych, prawie wniesienia skargi  

do organu nadzoru. 


