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Podstawowe definicje zawarte w Wytycznych  

dla wnioskodawców do uzupełnienia  

<Planu zarządzania danymi w projekcie badawczym> 

Aktualizacja – dostosowywanie czegoś do obecnego stanu wiedzy, do obowiązujących  

przepisów. 

 

Anonimizacja danych – polega na przekształceniu danych osobowych w sposób  

uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej 

do zidentyfikowania osoby fizycznej albo, jeżeli przyporządkowanie takie wymagałoby  

niewspółmiernych kosztów, czasu lub działań (art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. 

o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, 

Dz.U.2011 nr 230, poz. 1371). 

 

Metody anonimizacji: 

Agregacja danych – konwersja listy wartości danych w zagregowane wielkości. 

 

Dane syntetyczne – technika używana głównie do bezpośredniego generowania  

syntetycznych zestawów danych, bez związku ze zbiorem danych rzeczywistych. 

 

Generalizacja (uogólnienie) – celowe obniżenie precyzji danych (np. zmiana dokładnego 

wieku osoby na przedział wiekowy). 

 

Maskowanie znaków – zmiana znaków wartości danych np. przez użycie stałego symbolu 

(np. „*” lub „x”). Maskowanie dotyczy tylko części znaków danej zmiennej. 

 

Perturbacja danych – za dane rzeczywiste podstawiane są wartości, które w niedużym  

stopniu odbiegają od oryginalnych wartości zmiennej. 

 

Pseudonimizacja (kodowanie) – zamiana wartości zmiennej z rzeczywistych na fikcyjne. 

Odwracalna pseudonimizacja występuje, gdy rzeczywiste wartości zmiennej są bezpiecznie 

przechowywane i w razie potrzeby mogą zostać odzyskane i połączone z pseudonimem. Gdy 

pierwotne wartości zostaną odpowiednio usunięte, pseudonimizacja jest nieodwracalna.  

Przykłady: szyfrowanie kluczem tajnym; tokenizacja – zastąpienie fragmentów danych  

ciągiem losowych liczb; skracanie – czyli skrócenie wybranych wartości tak, aby odczytanie 

ich faktycznego znaczenia stało się niemożliwe. 

 

Randomizacja – losowy rozdział danych w celu wyeliminowania ścisłego związku między 

danymi a konkretną osobą fizyczną. Zmiana układu danych w zestawie tak, aby poszczególne 

wartości zmiennych nadal były reprezentowane w zbiorze danych, generalnie nie  

odpowiadając oryginalnemu rejestrowi. Dodatkowe techniki stosowane w randomizacji to: 

• dodanie zakłóceń, czyli modyfikacja atrybutów osób fizycznych, która utrudnia  

identyfikację np. zmiana miejsca zamieszkania, modyfikacja wieku o +/− 5 lat; 
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• permutacja, czyli tasowanie wartości atrybutów w tabelach przez podstawianie  

wartości z jednego zapisu do innego zapisu. 

 

Supresja atrybutów – odnosi się do usunięcia całej partii danych (w arkuszach i bazach  

danych nazywanej również “kolumną”) w zestawie danych. 

 

Supresja rejestrów – dotyczy usunięcia całego rejestru w zestawie danych. W odróżnieniu 

od innych technik, ta metoda wpływa na wiele zmiennych jednocześnie. 

 

Certyfikacja – ściśle określone postępowanie, w którym strona trzecia (organizacja),  

przyznaje pisemne zaświadczenie w formie certyfikatu o tym, że produkt (usługa), proces lub 

osoba spełnia określone wymagania. Certyfikacja jest częścią procesu oceny zgodności.   

Certyfikaty są często ograniczone w czasie, są wydawane przez niezależne jednostki  

certyfikujące, wyznaczające standardy kontroli w zakresie zastrzeżonym przez daną  

jednostkę. 

 

Digitalizacja, dygitalizacja, cyfryzacja, ucyfrowienie – wprowadzenie do pamięci  

komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub 

archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą skanowania. Powstający w wyniku  

skanowania plik graficzny ma postać bitmapy i nie stanowi użytecznej postaci dokumentu 

cyfrowego, ponieważ: 

• zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w stosunku do treści istotnej z punktu  

widzenia użytkownika, 

• nie pozwala na przeszukiwanie treści, w tym znalezienia określonej frazy tekstu lub 

wyodrębnienie ilustracji. 

 

Jakość – pewien stopień doskonałości. 

 

Komercjalizacja – oparcie działalności na zasadach rynkowych. 

 

Normalizacja (statystyczna) – procedura wstępnej obróbki danych w celu umożliwienia ich 

wzajemnego porównywania i dalszej analizy. Najczęściej używanymi rodzajami normalizacji 

są: 

• standaryzacja, 

• usunięcie elementów odstających. 

 

Optymalizacja – metoda wyznaczania najlepszego (optymalnego) rozwiązania  

(poszukiwanie ekstremum funkcji) z punktu widzenia określonego kryterium (wskaźnika) 

jakości (np. kosztu, drogi, wydajności). 

 

Popularyzacja – rozpowszechnianie nauki, sztuki lub wiedzy o czymś wśród szerokich  

kręgów społeczeństwa. 


