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prawa autorskie dane 
osobowe prywatność

informacje sektora publicznego

sui 
generis



  

Art. 2. 1. W rozumieniu ustawy:
1) baza  danych  oznacza  zbiór  danych  lub  jakichkolwiek  
innych  materiałów  i  elementów  zgromadzonych  według  
określonej  systematyki  lub  metody, indywidualnie  
dostępnych  w  jakikolwiek  sposób,  w  tym  środkami  
elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub 
ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, 
weryfikacji lub prezentacji jego zawartości
…

Ustawa o ochronie baz danych
wytłuszczenie własne



  

Dane osobowe - RODO

Obowiązki:

1)udzielania informacji (o przetwarzającym, celu przetwarzania, 
podstawie prawnej przetwarzania i innych);

2)przetwarzania danych w oparciu o konkretną podstawę prawną 
(jedną z nich jest zgoda osoby, której dane dotyczą);

3)dostosowania zakresu przetwarzanych danych do celu;

4)zabezpieczenia ich adekwatnie do zagrożeń.



  

Kodeksy etyczne – ICC/ESOMAR (1)



  

Kodeksy etyczne – ICC/ESOMAR (2)



  



  

Kodeks Etyki Socjologa



  

Kodeks Etyki Socjologa



  

Art. 8. 1. Wolno korzystać z istotnej,  
co do jakości  lub  ilości, części 
rozpowszechnionej bazy danych:

...

2) w   charakterze  ilustracji, w celach 
dydaktycznych lub  badawczych, ze  
wskazaniem źródła, jeżeli takie 
korzystanie jest uzasadnione 
niekomercyjnym celem, dla którego 
wykorzystano bazę,

…

Ustawa o ochronie baz danych

Art. 27. 1. Instytucje  oświatowe  oraz 
podmioty,  o których  mowa w art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2 i 4 – 8 ustawy z dnia 20 
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie  
wyższym i nauce, mogą na potrzeby 
zilustrowania treści przekazywanych w 
celach dydaktycznych lub w celu  
prowadzenia  działalności  naukowej  
korzystać z rozpowszechnionych 
utworów w oryginale i w tłumaczeniu 
oraz zwielokrotniać w tym celu 
rozpowszechnione drobne utwory lub 
fragmenty większych utworów.

…

Ustawa o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych



  

licencje Creative Commons i CC0
http://creativecommons.org

Open Data Commons
http://opendatacommons.org

Licencje wolnego oprogramowania i Free Art License

http://creativecommons.org/
http://opendatacommons.org/


  

Prawo 
autorskie

Prawa sui 
generis

Prawa z 
patentu

otwarty 
dostęp gratis

udostępniający 
zachowuje 
pełne prawa

udostępniający 
zachowuje 
pełne prawa

udostępniający 
zachowuje 
pełne prawa

otwarty 
dostęp libre

udostępniający 
udziela 
szerokiej 
licencji

udostępniający 
udziela 
szerokiej 
licencji

udostępniający 
zachowuje 
pełne prawa
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Dziękuję za uwagę

k.siewicz@icm.edu.pl
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