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Kraków 03.IŻ'ŻoLg

Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w celach rea!izacji badań
naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych RoDo powinno mieć
zastosowanie do takiego przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych do celów badań
na'ukowych nalezy interpretować szeroko, obejmując tym pojęciem na przykład rozwój
technologiczny i demonstrację, badania podstawowe, badania stosowane oraz badania
finansowane ze środków prywatnych. Ponadto nalezy uwzględnić cel Unii określony w art.I79
ust. 1TFUE, którym jest utworzenie europejskiej przestrzeni badawczej. Wyrażenie,,do celów
badań naukowych" powinno obejmować także badania prowadzone W interesie publicznym
w dziedzinie zdrowia publicznego. Z uwagi na specyfikę przetwarzania danych osobowych do
celów badań naukowych zastosowanie powinny mieć specjalne warunki, w szczególności w
odniesieniu do publikacji lub innego ujawniania danych osobowych w kontekście celów badań
naukowych. Jezeli wynik badań naukowych, W szczególności w kontekście zdrowotnym,
uzasadnia dalsze środki w interesie osoby, której dane dotyczą, do środków tych powinny mieć
zastosowanie przepisy ogólne RoDo.

Jezeli dane osobowe są przetwarzane w celu badań historycznych RoDo powinno mieć
zastosowanie takze do takiego przetwarzania. Powinno to dotyczyć m.in. badań historycznych
i badań do celów genealogicznych; należy jednak pamiętać, ze RoDo nie powinno mieć
zastosowania do osób zmarłych.

Do celów wyrazenia zgody na udział w badaniach naukowych podczas prób klinicznych
Zastosowanie powinny mieć stosowne przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 536/201"4 z dnia ].6 kwietnia 2oI4 r. w sprawie badań klinicznych produktów
leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 200L /Żo/wE (Dz.U. L 158 z

Ż7.5.201'4).

W przypadku gdy przeprowadzenie badań naukowych Wymaga przetwarzania danych
osobowych, konieczne jest uzyskanie zgody osób, których dane dotyczą na przetwarzanie ich
danych. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i
jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub
wyraŹnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych' Co do zasady, przepisy prawa nie określają, w jakiej formie takie okazanie woli
ma być udokumentowane, jednak jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,
administrator musi być w stanie wvkazać, ze osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych. W związku z powyższym rekomendowanym sposobem
udokumentowania udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby badań



naukowych jest forma pisemna. Z treści oświadczenia dotyczącego Wyrazenia zgody powinno
jasno wynikać w jakim celu zgoda taka jest udzielana. Jeśli w momencie zbierania danych nie
da się w pełni zidentyfikować celu przetwarzania danyęh osobowych na potrzeby badań
naukowych osoby, których dane dotyczą, powinny móc wyrazic zgodę na niektóre obszary
badań naukowych, o ile badania te są zgodne z uznanymi normami etycznymi w zakresie
badań naukowych. osoby, których dane dotyczą, powinny móc wyrazić zgodę tylko na

niektóre obszary badań lub elementy projektów badawczych, o ile takie przetwarzanie
umożliwia realizację zamierzonego celu' Jeśli zgoda jest udzielana dla kilku ce|ów
jednocześnie, treść zapytania o zgodę powinna być przedstawiona odrębnie dla kazdego z

celów. Niedopuszczalne jest wymuszenie udzielenia zgody dla wszystkich celów jednocześnie.
Wyrazenie zgody na jeden z celów, nie może pociągać za sobą obowiązku wyrażenia zgody na
pozostałe cele. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
Wycofanie zgodf nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem, a osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana,
zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrazenie, a sposób w jaki
można wycofać zgodę powinien być określony W klauzuli informacyjnej przedstawianej
osobom, których dane są pozyskiwane'

Realizacja obowiązku informacyjnego (klauzula informacyjna) wynika z zapisów art' 13 i 14
RoDo. W przypadku zbierania danych bezpośrednio od osobv' którei dane dotvcza
zastosowanie mają zapisy art. 1"3, obowiązek taki musi być zrealizowany w momencie
zbierania danvch. Jeśli dane zostały pozyskane w sposób innv, niz od osobv, którei dane
dotvcza zastosowanie mają zapisy art' 14. W takim przypadku obowiązek informacyjny moze
być zrealizowany w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych - najpóźniej w
ciągu miesiąca - mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych.
Jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą
obowiązek musi być zrealizowany najpóźniej przy pierwszejtakiej komunikacji. Jezeli planuje
się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy, o ile ujawnienie takie jest zgodne z prawem,
obowiązek informacyjny jest realizowany najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Wykonanie obowiązku udzielenia informacji nie jest konieczne, jeżeli osoba, której dane
dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, jezeli utrwalenie lub ujawnienie danych są wyraźnie
przewidziane prawem, lub jezeli poinformowanie osoby, której dane dotyczą, okazuje się
niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie duzego wysiłku. Sytuacja braku możliwości
poinformowania osoby, której dane dotyczą, lub niewspółmiernie dużego wysiłku może
zachodzić w szczególności przypadku, gdy przetwarzanie służy celom archiwalnym w interesie
publicznym, celom badań naukowych lub historycznych lub celom statystycznym. oceniając
brak mozliwości spełnienia obowiązku informacyjnego nalezy uwzględnić liczbę osób, których
dane dotyczą, okres przechowywania danych oraz wszelkie przyjęte odpowiednie
zabezpieczenia. Mając na uwadze brak ostrych ijednoznacznych kryteriów oraz brak definicji
prawnej ,,niewspółmiernie duzego wysiłku" w polskim systemie prawnym należy przyjąć, że
co do zasady obowiązek informacyjny powinien być zawsze realizowany, a mozliwość
rezygnacji z niego jest procedurą mogącą mieć zastosowanie w wyjątkowych okolicznościach
i powinna być poprzedzona konsultacjami z lnspektorem ochrony Danych'



Wzory róznych dokumentów, w tym klauzul informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RoDo,
są dostępne na stronie internetowej lnspektora ochrony Danych pod adresem
https://iod. urk.ed u.pl w dziale,, Dla zalogowanych".

Przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych podlega odpowiednim zabezpieczeniom dla praw i

wolności osoby, której dane dotyczą. Zabezpieczenia te polegają na wdrożeniu środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających poszanowanie zasady minimalizacji danych.
Środki te mogą tez obejmować pseudonimizacie danvch, o ile pozwala ona realizować
powyższe cele. Jezeli cele te mozna zrealizować w drodze dalszego przetwarzania danych,
które nie pozwalają albo przestały pozwalać na zidentyfikować osoby, której dane dotyczą,
cele należy realizować w ten sposób.

,,Pseudonimizacja" oznacza przetworzenie danych osobowych w takisposób, by nie mozna ich
było juz przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą,bez użycia dodatkowych informacji,
pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte
środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie
zidentyfi kowa nej I u b mozl iwej do zid entyfi kowa nia osobie fizy cznej;

Ze względu na cel przetwarzania danych osobowych wyróżniamy dwa rodzaje badań
naukowych:

L Badania, w których osoba, której dane dotyczą nie jest przedmiotem badań. Jej dane
osobowe słuzą jedynie do kontaktu i określenia np. właściciela działki, gospodarstwa
rolnego, zwierząt itp.

2. Badania, w których osoba której, dane dotyczą jest przedmiotem badań. Przetwarzane
będą jej dane np. o stanie zdrowia, wydolności organizmu, dane 8enetyczne, lub inne
dane stanowiące szczególną kategorię danych osobowych. W takim wypadku osoba,
której dane dotyczą musi wyrazić wvraźna zgode na przetwarzanie jej danych. W
praktyce oznacza to obowiązek udokumentowania zgody w formie pisemnej, z

własnoręcznym podpisem osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie takich danych
osobowych do celów naukowych powinno być zgodne z innymi odpowiednimi
przepisami, takimijak przepisy o próbach klinicznych.

Przez szczególną kategorię danych osobowych rozumie się dane osobowe ujawniające
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych

Senetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby
fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej
osoby.

Dane genetyczne nalezy zdefi-niować jako dane osobowe dotyczące odziedziczonych lub
nabytych cech genetycznych osoby fizycznej, uzyskane zanalizy próbki biologicznejdanej
osoby fizycznej, W szczególności z analizy chromosomów, kwasu
dezoksyrybonukleinowego (DNA) lub kwasu rybonukleinowego (RNA) lub z analizy
i n nych el em entów u możliwiających pozyska n ie równoważnych informacji.



Do danych osobowych dotyczących zdrowia nalezy zaliczyć wszystkie dane o stanie
zdrowia osoby, której dane dotyczą, ujawniające inf-o'rmacje o przeszłym, obecnym lub
przyszłym stanie fizycznego lub psychicznego zdrowia osoby, której dane dotyczą. Do
danych takich nalezą informacje o danej osobie fizycznej zbierane podczas jej rejestracji
do usług opieki zdrowotnej lub podczas świadczenia jej usług opieki zdrowotnej, jak to
określa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Ż}LL/}4/UE (1); numer, symbol lub
oznaczenie przypisane danej osobie fizycznej w celu jednoznacznego zidentyfikowania
tej osoby fizycznej do celów zdrowotnych; informacje pochodzące z badań
laboratoryjnych lub lekarskich części ciała lub płynów ustrojowych, w tym danych
genetycznych i próbek biologicznych; oraz wszelkie informacje, na przykład o chorobie,
niepełnosprawności, ryzyku choroby, historii medycznej, leczeniu klinicznym lub stanie
fizjologicznytn lub biomedycznym osoby, której dane dotyczą, niezaleŻnie od ich źrodła,
którym może być na przykład lekarz lub inny pracownik słuzby zdrowia, szpital,
urządzenie medyczne lub badanie diagnostyczne in vitro.

Przeprowadzanie porównań, ocena lub wnioskowanie na podstawie analizy danych
pozyskanych z róznych źrodeł oraz przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
wymagają oceny skutków przetwarzania danych osobowych dla ich ochrony. Pełen katalog
operacji wymagających oceny skutków dostępny jest w komunikacie Prezesa Urzedu
ochronv Danvch osobowvch z dnia 17 czerwca 20].9 r. w sprawie wvkazu rodzaiów operacii
przetwarzania danvch osobowvch wvmagaiacvch ocenv skutków przetwarzania dla ich
ochronv.

Przetwarzanie danych osobowych do celów innych niz cele, w których dane te zostały
pierwotnie zebrane, powinno być dozwolone wyłącznie w przypadkach, gdy jest zgodne z

celami, w których dane osobowe zostały pierwotnie zebrane' Aby ustalić, czy cel dalszego
przetwarzania danych osobowych jest zgodny z celem, w którym dane te zostały pierwotnie
zebrane, administrator - po spełnieniu wszystkich wymogów warunkujących zgodność
pierwotnego przetwarzania z prawem - powinien uwzględnić między innymi: wszelkie
powiązania pomiędzy tymi celami a celami zamierzonego dalszego przetwarzania; kontekst, w
którym dane osobowe zostały zebrane, w szczególności rozsądne przesłanki pozwalające
osobom, których dane dotyczą, oczekiwać dalszego wykorzystania danych oparte na rodzaju
ich powiązania z administratorem; charakter danych osobowych; konsekwencje zamierzonego
dalszego przetwarzania dla osób, których dane dotyczą; oraz istnienie odpowiednich
zabezpieczeń zarówno podczas pierwotnej, jak i zamierzonej operacji dalszego przetwarzania.
Dalsze przetwarzanie do celów archiwaInych w interesie publicznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do ceIów statystycznych powinny być uznawane za
operacje przetwarzania zgodne z prawem i z pierwotnymi celami. Przetwarzanie danych
osobowych do celów innych niż cele, w których dane te zostały pierwotnie zebrane Wymaga
poinformowania o tym osób, których dane dotyczą.

Kazda osoba fizyczna powinna mieć prawo dostepu do zebranych danych jej dotyczących oraz
powinna mieć mozliwość łatwego wykonywania tego prawa w rozsądnych odstępach czasu,



by mieć świadomość przetwarzania i móc zweryfikować zgodność przetwarzania z prawem'
obejmuje to prawo dostępu osób, których dane dotyczą, do danych dotyczących ich zdrowia.
Kazda osoba, której dane dotyczą, powinna mieć prawo do-r1viedzy i informacji ,w szczególności
w zakresie celów, w jakich dane osobowe są przetwarzane, W miarę mozliwości okresu, przez
jaki dane osobowe są przetwarzane, odbiorców danych osobowych, załoŻen ewentualnego
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych oraz, przynajmniej w przypadku
profilowania, konsekwencji takiego przetwarzania. W miarę możliwości administrator
powinien mieć mozliwość udzielania zdalnego dostępu do bezpiecznego systemu, który
zapewni osobie, której dane dotyczą,bezpośredni dostęp do jej danych osobowych. Prawo to
nie powinno negatywnie wpływać na prawa lub wolności innych osób, w tym tajemnice
handlowe lub własność intelektualną, W szczególności na prawa autorskie chroniące
oprogramowanie. Względy te nie powinny jednak skutkować odmową udzielenia osobie,
której dane dotr/czą, jakichkolwiek informacji. Jezeli administrator przetwarza duże ilości
informacji o osobie, której dane dotyczą, powinien on mieć możliwość zaŻądania, przed
podaniem informacji, by osoba, której dane dotyczą, sprecyzowała informacje lub czynności
przetwarzania, których dotyczy jej ządanie.

Każda osoba fizyczna powinna mieć prawo do sprostowania danych osobowych jej
dotyczących oraz prawo do,,bycia zapomnianym", jeżeli zatrzymywanie takich danych narusza
ogólne warunki RoDo, prawo Unii lub prawo Rzeczpospolitej Polskiej. osoba, której dane
dotyczą, powinna w szczególności mieć prawo do tego, by jej dane osobowe zostały usunięte
i przestały być przetwarzane, jeżeli dane te nie są juz niezbędne do celów, w których były
zbierane Iub w inny sposób przetwarzane, jeżeli osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę lub
jeżeli wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących.

Łącząc ze sobą informacje z rejestrów, naukowcy mogą uzyskać nową, wartościową wiedzę
na przykład o częstych chorobach, takich jak choroba uktadu krązenia, rak czy depresja.
Korzystając z rejestrów, można uściślić wyniki badań naukowych , BdYż będą się one opierać na
większej próbie' W naukach społecznych badania oparte na rejestrach pozwalają naukowcom
uzyskać kluczową wiedzę o długoterminowych współzależnościach wielu czynników
społecznych, na przykład bezrobocia czy edukacji z innymi czynnikami bytowymi. Wyniki
badań uzyskane z rejestrów dostarczają solidnej, dobrej jakościowo wiedzy, która może
posłużyć do opracowywania i realizowania polityki opartej na wiedzy, podnieść jakość zycia
wielu osób, a także zwiększyć skuteczność usług społecznych itp. Dla ułatwienia badań
naukowych dopuszcza się przetwarzanie takich danych osobowych do celów badań
naukowych zzastrzeżeniem odpowiednich warunków izabezpieczeń przewidzianych w prawie
Unii lub w prawie Rzeczpospolitej Polskiej.

Jezeli dane osobowe są przetwarzane do celów statystycznych RoDo powinno mieć
zastosowanie do takiego przetwarzania. Wyrażenie ,,cele statystyczne" oznacza kazdą
operację zbierania i przetwarzania danych osobowych niezbędnych do badań statystycznych
lub do opracowywania wyników statystycznych. Z kolei wyniki statystyczne mogą następnie
służyć do dalszych celów, m.in. do celów badań naukowych. Wyrażenie ,,cel statystyczny"
sugeruje, ze wynikiem przetwarzania do celów statystycznych nie są dane osobowe, lecz dane



zbiorcze, i że wynik ten lub te dane osobowe nie służą za podstawę środków czy decyzji
dotyczących konkretnych osób fizycznych.

Jezeli w ramach wykonywanych badań naukowych zachodzi konieczność zlecenia pewnych
czynności (np. badawczych, administracyjnych) podmiotowi zewnętrznemu i wiąże się to z

przekazaniem temu podmiotowi danych osobowych, które mają być przetwarzane w imieniu
administratora, nalezy z takim podmiotem zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych.
Wzór umowy powierzenia dostępny jest pod adresem https://iod.urk.eud.p| w dziale ,,Dla
zalogowanych''. Wybrany podmiot powinien zapewniać wystarczające gwarancje wdrozenia
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi
RoDo i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

rrbk po kroku, co zrobić w zakresle przetwarzania danych osobowych w badaniach
naukowych.

t. Jeśli badania obejmują swoim zakresem szczególną kategorię danych osobowych, lub
z innego powodu wymagają ocenv skutków, przeprowadŹ ocenę skutków dla ochrony
danych.

2. Ustal podstawę prawną przetwarzania danych osobowych (art. 6 RoDo), jeśli
podstawą przetwarzania jest zgoda, udokumentuj zgody osób, których dane dotyczą.
Pamiętaj, że zgoda moze zostać odwołana w dowolnej chwili, a jej odwołanie nie może
powodować negatywnych skutków, dla osób których dane dotyczą.

3. Zrealizuj obowiązek informacyjny (art. 13 i L4 RoDo)
4' Ustal okres retencji danych. Na bieząco usuwaj te dane osobowe, które są już zbędne

do realizacji badań, chyba że istnieje obowiązek prawny ich dalszego przetwarzania,
albo są one niezbędne do celów archiwalnych w interesie pub|icznym, do celów badań
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

5. Na żądanie osób, których dane dotycząrealizuj ich prawa (art. 15, L6,Żo,21 RoDo)
6. Ustal, kto będzie miał dostęp do danych osobowych przetwarzanych w ramach

prowadzonych badań. osoby te powinny otrzymać stosowne upowaznienia w tym
zakresie.

7. Zabezpiecz dane osobowe przed nieupowaznionym dostępem' Przykładowo można
skorzystać z takich sposobów jak: drewniane i metalowe szafy zamykane na klucz,
ograniczenie dostępu do pomieszczen zawierających dane osobowe, szyfrowanie
laptopów i komputerów stacjonarnych oraz pamięci przenośnych, zainstalowanie
programu antywirusowego, kraty W oknach znajdujących się na parterze,
pseu don i mizacja d anych.

8. Jeślito konieczne, zawrzyj umowy powierzenia danych osobowych.
9. Zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach dotyczących przetwarzania danych

osobowych (art. 5 RODO) :

a. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
b. ograniczenie celu
c. minimalizacjadanych
d. prawidłowość



ograniczen ie przechowywa n ia

integralność i poufność

W sprawach związanych z zawieraniem umów powierzenia i upoważnień do przetwarzania
danych osobowych pomoże wydziałowy Koordynator ochrony Danych osobowych.

lnspektp

rngr iruż.

e.

f.


