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Személyes adatok az Open
Research Data Pilotban
OpenAIRE: miben segíthetünk?
Európai Bizottság: nyílt kutatási adatok
Nyílt adatnak nevezzük azokat az az adatokat,
amelyek szabadon használhatók, ingyenesen
újrafelhasználhatók és módosíthatók. Az Európai
Open
Research
Data
Pilot
Bizottság
kezdeményezése célul tűzte ki minden Horizon
2020
projektben
létrejött
adat
nyíltan
hozzáférhetővé tételét. A Pilot főleg azokra az
adatokra és metaadatokra vonatkozik, amelyek
szükségesek a kutatási eredmények hitelesítéséhez,
megerősítéséhez, valamint az adatkezelési tervben
meghatározott adatokra is kiterjed. Az ORD-ben
résztvevő pályázatoknak kötelező a kutatási
adataikat adatrepozitóriumban elhelyezniük, és
gondoskodniuk kell arról, hogy ezek az adatok
nyíltan
hozzáférhetőek,
kereshetők,
más
adatbázisok által bányászhatók, reprodukálhatók
és disszeminálhatók legyenek (FAIR adatok).
Alapvetően az adatokhoz való nyílt hozzáférés a
cél, az adatvédelmi szabályzat (GDPR) miatt
viszont könnyedén ütközhetünk akadályokba.

Tájékoztató kutatók, kutatási
adminisztrátorok és
projektkoordinátorok számára

Mit tekintünk személyes
adatnak?
Személyes adatról akkor beszélhetünk, ha
az információ természetes személyre utal,
és a személy beazonosítható az adat
alapján
(pl.
név,
számazonosító,
helyadatok, online azonosító, ami alapján
az illető akár fizikai, fiziológiai, genetikai,
mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális hovatartozása megállapítható.)
Az adatvédelmi szabály kivétel nélkül,
minden esetben érvényes, ha személyes
adatok érintettek.

Adatfeldolgozásnak számít minden olyan tevékenység, ami a személyes
adattal kapcsolatos – beleértve annak gyűjtését, felvételét, rendezését,
strukturálását, tárolását, felhasználását vagy módosítását, szűrését,
disszeminálását, az arról való konzultációt, az adatátvitelt, az egyéb
módon való elérhetővé tételt, az adatok összehangolását vagy egymással
való kombinálását, korlátozását, törlését vagy megsemmisítését.

A személyes adatok kezeléséről

Hogyan egyeztethető össze az open access és az adatvédelem?

Mi a probléma?
A kutatási adatok – főleg az
orvostudományok, a biotechnológia és a
társadalomtudományok
területén
–
gyakran tartalmaznak személyes adatokat.
Ez azt jelenti, hogy ezek nem feltétlenül
tehetők nyíltan hozzáférhetővé az ORD
előírásai szerint, a személyes adatok
védelmére
vonatkozó
szabályok
érdekellentétei miatt. Nem véletlen, hogy a
leggyakoribb ok az ORD-ből való kilépésre
az
adatvédelemmel
kapcsolatos
Fontos
összeegyeztethetetlenség.
megjegyeznünk, hogy a kilépés nem az
egyetlen
mód
a
szabálytalanság
elkerülésére. Először is, csak azért mert a
kutatásban egy adatkészlet nem osztható
meg, az nem jelenti azt, hogy ugyanabban
a projektben nem képződnek más
adatkészletek, amelyek esetében nem
jelent majd problémát a nyílt hozzáférés.
Másodszor pedig, a személyes adatok
megoszthatóak anonimizálás után, vagy

néhány esetben akár célzott megosztás
segítségével.
“Az anonimizált adatok olyan
személyes információk, amelyeket
olyan módon anonimizáltak,
amelynek következtében az érintett
nem vagy többé nem azonosítható.”

– Adatvédelmi rendelet 95/46/EK (26)

Anonimizált személyes adatok
Ahhoz, hogy projektünk egy időben
megfeleljen az Open Research Data
Pilot és az adatvédelmi rendelet
előírásainak, a legjobb, ha a kutatási
céllal létrejött személyes adatokat
anonimizáljuk, még azelőtt, hogy
azokat nyíltan hozzáférhetővé tennénk.
Az anonimizált adat nem tekinthető
személyes adatnak, a rendelet pedig az

anonimizált adatok megosztását nem
korlátozza. A helyes eljárással az
érintettek
nem
azonosíthatók
harmadik fél által. Továbbá az
anonimizáció megerősíti az adatok
védelmét, hiszen megakadályozza,
hogy az érintett összekapcsolható
legyen bizonyos tulajdonságokkal, ami
utalhat az egészségügyi állapotára, vagy
a kilétére.
Ha lehetséges, akkor az anonimizáció a
legjobb
mód
az
adatvédelmi
kockázatok kizárására.

Hamarosan:
AMNESIA,

az
OpenAIRE
legújabb, jelenleg fejlesztés alatt
álló szolgáltatása, amely lehetővé
teszi az adatkezelőknek, hogy
anonimizálják az adataikat.
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Mi történik, ha az
anonimizálás nem lehetőség?
Ha
a
kutatási
adatok
teljes
anonimizálása nem lehetséges, egy
másik lehetőség az Adatvédelmi
Rendelet irányelveinek betartására, ha
írásos
beleegyezést
kérünk
az
adatalanytól, hogy használhassuk az
adatait. Az Adatvédelmi Rendelet 2. cikk
(3) bekezdése és a 4. cikk (11) bekezdése
szerint a hozzájárulás önkéntes, konkrét,
és megfelelő tájékoztatáson alapul. A
megfelelő tájékoztatásért az adatalanyt
informálni kell a kutatási adatkezelés
céljairól. Az open access környezetben
meghatározott további felhasználás
céljai még nem tisztázottak, ezért a
hozzájárulással
történő
személyes
adathasználat nem törvényesíthető az
ORD keretei között. Ugyanakkor, egyes
esetekben legalább az adatok átruházása
lehetséges.

Az adatok anonimizációja az egyetlen eredményes megoldás, ha
egy időben kell megfelelni az adatvédelmi törvényeknek és az
ORD követelményeinek.

Képzés és Támogatás a nyílt adatokért
Hogyan segíthet az OpenAIRE?
Az OpenAIRE – az AMNESIA szolgáltatás fejlesztése mellett – számos
hasznos forrást biztosít, mint például a Gyakran Ismételt Kérdések
gyűjtemény, webináriumok, támogató oldalak, valamint a National Open
Access Desk tagjai (NOAD-ok) készséggel állnak a rendelkezésükre.
A NOAD-ok elérhetőségei és egyéb hasznos információk megtalálhatók itt:
www.openaire.eu

Az OpenAIRE-ről
Az OpenAIRE azon társadalmi és
technikai kapcsolatokról gondoskodik,
amelyek
hozzájárulnak
a
nyílt
hozzáférésű tudomány fejlődéséhez
Európa- és világszerte.
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Elérhetőségeink:
info@openaire.eu
openaire@lib.unideb.hu

Hasznos linkek:
OpenAIRE tájékoztató az nyílt hozzáférésről a H2020-as projektekben:
www.openaire.eu/opendatapilot
Az Európai Bizottság útmutatója a tudományos publikációkra vonatkozó
nyílt hozzáférésről és a kutatási adatokról a Horizon 2020-ban
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual /
hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
Az EB útmutatója az adatkezelésre vonatkozóan a Horizon 2020-ban:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual /
hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-data-mgt_en.pdf
DMPonline adatmenedzsment készítő eszköz:
https://dmponline.dcc.ac.uk

Updated: April 2017
Creative Commons Attribution 4.0 International License

