ZAKŁADANIE ELEKTRONICZNEGO IDENTYFIKATORA NAUKOWCA ORCID ID – INSTRUKCJA

1. https://orcid.org/

2.

Możliwość dodania kolejnych adresów e-mail

WŁASNE HASŁO

POTWIERDZENIE HASŁA

3. Twój ORCID iD jest zawsze widoczny publicznie, a Ty kontrolujesz ustawienia widoczności dla
wszystkich innych treści w Twoim rekordzie ORCID.

Należy zapoznać się ze szczegółowymi
informacjami naa temat wszystkich
możliwych ustawień widoczności.

Informacje oznaczone jako „Everyone” mogą być przeglądane przez
każdego, kto wchodzi na stronę orcid.org lub używany przez wszystkich
używających publicznego interfejsu API ORCID. Informacje te są
również zawarte w publicznym zbiorze danych publikowanym corocznie przez
przez ORCID.
Informacje o ograniczonym dostępie, które mogą zobaczyć tylko zaufane
strony (organizacje i osoby), którym przyznałeś dostęp do swojego rekordu
ORCID. Połączenia te wymagają wyraźnego działania z Twojej strony.
Zaufane organizacje: organizacja
organiza
(np. wydawca) poprosi Cię o przyznanie im określonego
pozwolenia na odczytywanie informacji o ograniczonym dostępie w momencie,
momencie gdy udzielasz im
pozwolenia na uzyskanie ORCID-u.
ORCID u. Po udzieleniu pozwolenia zaufana organizacja będzie mogła
zobaczyć informacje, które ustawiłeś jako widoczne dla zaufanych stron, oprócz informacji
ustawionych jako widoczne dla wszystkich.
Zaufane osoby: możesz
ożesz przyznać dostęp do konta właściciela ORCID iD zaufanej osobie,
osobie która
pomoże Ci zarządzać kontem w Twoim imieniu.
imieniu. Po przyznaniu uprawnień dostępu, osoba ta będzie
mogła zobaczyć informacje, które ustawiłeś jako widoczne dla zaufanych stron, oprócz informacji
ustawionych jako widoczne dla wszystkich.
Informacje prywatne mogą być widoczne tylko dla Ciebie i zaufanych
zaufa
osób,
którym udzieliłeś dostępu, by pomogły Ci w administrowaniu rekordem
ORCID w Twoim imieniu. Jest również używany przez algorytmy ORCID, aby
pomóc odróżnić Cię od innej osoby, która może mieć podobne imię i nazwisko, publikować w tej
samej dziedzinie lub może być mylona z Tobą z innych powodów. Te informacje nie są udostępniane
innym.

4. ORCID wysyła powiadomienia e-mail o kwestiach związanych z Twoim kontem, bezpieczeństwem
i prywatnością, w tym prośby od organizacji członkowskich ORCID o pozwolenie na aktualizację
Twojego rekordu oraz o zmianach dokonanych w Twoim rekordzie przez te organizacje.
Możesz również otrzymywać od nas wiadomości e-mail o nowych funkcjach i wskazówkach, które
pozwolą Ci w pełni wykorzystać funkcjonalności rekordu ORCID.

W każdym momencie możliwa jest zmiana ustawień.
5. Pola obowiązkowe, które należy zaznaczyć

Po zaznaczeniu tego pola pojawi się pytanie
kontrolne, na które należy odpowiedzieć.

Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć na „Register”

Przygotowano z wykorzystaniem tekstów zamieszczonych na stronie https://orcid.org na podstawie licencji
Creative Commons CC0 1.0 Universal public domain dedication.

UWAGA! W celu zakończenia procesu rejestracji należy kliknąć na link podany w przesłanej przez system
ORCID wiadomości e-mail.

