
2.1 

− Jakie informacje należy uzupełnić, aby potencjalni użytkownicy (komputery lub ludzie) byli w 

stanie w przyszłości odczytać i zinterpretować zebrane dane? 

Zostanie wskazany plik wraz z jego kodowanie oraz nazwą systemu lub bazy danych która go 

obsługuje. 

− Czy możliwe jest ich komputerowe odczytanie? 

Należy wskazać. 

− W jaki sposób powstanie odpowiednia dokumentacja? 

Należy wskazać. 

− Jakie standardy środowiskowe (jeżeli w ogóle) posłużą do objaśnienia (meta)danych? 

Standardy są określane przez producenta oprogramowania i zostaną podane w opracowaniu. 

− Jakie międzynarodowe standardy lub schematy (tj. Dublin Core, DDI) posłużą do organizacji 

metadanych?1 

Standardy są określane przez producenta oprogramowania i zostaną podane w opracowaniu. 

  
3.1 

- Jaką dysponują Państwo pojemnością pamięci i gdzie będą przechowywane dane? 

Dysponujemy dostępem do miejsca sieciowego zlokalizowanego na macierzach dyskowych w 

serwerowni centralnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Dostępna przestrzeń to 80TB, dane 

będą przechowywane centralnie. 

- Jak wyglądają procedury tworzenia kopii zapasowych? 

Dane, bazy danych oraz systemy są zabezpieczane centralnie przez cykliczne wykonywanie kopii 

zapasowych oraz backup danych przy użyciu specjalistycznego Systemu. Polityka tworzenia 

backup oraz archiwizacja została ustalona przez Dział Informatyki i pozwala na ciągły dostęp do 

danych realizowany przez specjalistyczne serwery z deduplikacją. Backup przyrostowy w zakresie 

danych tworzony jest w interwale co jedną godzinę. Pełny backup jest wykonywany w interwale 

jednego tygodnia. Archiwizacja przy użyciu bibliotek taśmowych wykonywana jest po zapełnieniu 

kolejnej taśmy. Jest to proces automatyczny, nadzorowany przez przeszkolony personel Działu 

Informatyki Uniwersytetu Rolniczego. 

- Czy potrzebne będą specjalne metody przenoszenia danych z urządzeń mobilnych, stanowisk 

terenowych lub sprzętu domowego na główny serwer w miejscu pracy? 

Dane są przenoszone na serwery URK przy użyciu komputerów uwierzytelnionych w domenie 

URK. Pracownicy Uniwersytetu posiadający nadane uprawnienia w domenie URK, po zalogowaniu 

i uwierzytelnieniu do stacji roboczych mają dostęp do dysku sieciowego gdzie mogą zapisywać 

gromadzone dane. 

 - Czy konieczna będzie digitalizacja danych analogowych lub wydanych w formie papierowej 

(takich jak mapy, fotografie, teksty), aby rozszerzyć możliwości ich rozpowszechniania? 

Należy wskazać. 

  
3.2 

- W jaki sposób można będzie odzyskać dane utracone w wyniku incydentu? 

W Uniwersytecie Rolniczym zgodnie z ZR nr 96/2018 z dnia 25 maja 2018 roku został 

wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO, wraz z 

dokumentacją oraz procedurami określającymi sposoby ochrony danych osobowych. Pracownicy 



  
 

zostali przeszkoleni, zostali powołani na stanowisko Koordynatorzy Danych Osobowych oraz 

Lokalni Administratorzy Systemów Informatycznych wspierający użytkowników końcowych. 

- Kto uzyska dostęp do danych w czasie trwania projektu i jak wyglądać będzie kontrola dostępu 

do danych, zwłaszcza w przypadku współpracy między kilkoma partnerami? 

dostęp zostanie nadany przy użyciu wniosku z podpisami osób przełożonych zgodnie z dyspozycją 

pracownika realizującego dany projekt. W przypadku współpracy między kilkoma partnerami 

zostanie podpisany stosowny dokument dot. współpracy z zakresem powierzenia danych (jeżeli 

taki będą przetwarzane) – należy dodać zapisy od IOD 

4.1 

- Czy w procesie pozyskiwania danych niezbędna będzie ich anonimizacja? 

Jeżeli na etapie prezentacji danych wymagana będzie anonimizacja danych zostanie ona 

wykonana w systemie bazowanych przy użyciu odpowiedniego skryptu lub wykonana ręcznie w 

prezentowanych plikach. 

− Czy należy usunąć informacje umożliwiające identyfikację osób lub zataić tożsamość 

uczestników (np. za pomocą pseudonimizacji) przed udostępnieniem danych? 

Jeżeli będzie wymagana zostanie wykonana zgodnie ze schematem opisanym powyżej – należy 

dodać zapisy od IOD 

  

5.2 Jak będzie wyglądać selekcja danych przeznaczonych do utrwalenia i gdzie będą one 

długoterminowo przechowywane (np. w repozytorium danych, archiwum)? 

Warto rozważyć następujące kwestie: 

− Które dane trzeba zachować, a które zniszczyć z przyczyn wynikających z umów, przepisów 

prawnych lub regulacji? 

Sposób postępowania z danymi będą określać obowiązujące przepisy oraz zawierane umowy ze 

stronami. Sposób niszczenia danych określają przepisy tj. ZR nr 96/2018 z dnia 25 maja 2018 roku 

został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO 

− W jaki sposób zostanie podjęta decyzja o tym, które dane zachować? 

Sposób postępowania z danymi będą określać obowiązujące przepisy oraz zawierane umowy ze 

stronami. Sposób niszczenia danych określają przepisy tj. ZR nr 96/2018 z dnia 25 maja 2018 roku 

został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO 

− Jaka będzie procedura selekcji przeznaczonych do utrwalenia danych? 

Sposób postępowania z danymi będą określać obowiązujące przepisy oraz zawierane umowy ze 

stronami. Sposób niszczenia danych określają przepisy tj. ZR nr 96/2018 z dnia 25 maja 2018 roku 

został wprowadzony System Zarządzania Bezpieczeństwem Danych Osobowych RODO 

− Z jakiego repozytorium będą Państwo korzystać? Czy przestrzega ono zasad FAIR Data3? 

Należy wskazać. 


