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Efekty uczenia się

Poziom zgodnie z Ramami Kompetencji (IO1): wysoki

Po ukończeniu tego modułu nauczania będziesz potrafił:

 zrozumieć rolę analizy danych i badań w działaniach przedsiębiorczych;

 zrozumieć główne pojęcia dotyczące big data i inteligentnej analizy danych;

 zrozumieć, jak korzystać z istniejących danych wewnętrznych i zewnętrznych;

 lepiej zrozumieć, w jaki sposób analiza danych może pomóc w budowaniu marki firmy;

 zdobyć wiedzę i umiejętności na temat sposobów regulowania danych;

 zdobyć wiedzę i umiejętności na temat różnicy między prywatnością a ochroną danych;

 zrozumieć potrzeby wdrożenia środków ochrony danych we własnej firmie;

 rozpoznać główne korzyści i wyzwania, jakie analiza danych może przynieść ich własnej firmie.
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Istniejące przekonanie, że analiza i badanie danych to dziedzina wiedzy, którą zajmują się wyłącznie

wysoko wykwalifikowani specjaliści, jest powszechnie kwestionowane. Gromadzenie danych, ich

wizualizacja i analiza są szeroko stosowane przez większe firmy w celu poprawy wyników indywidualnych

i/lub organizacyjnych w niemal wszystkich sektorach gospodarki.

Analiza danych i badania nie stały się jeszcze źródłem podejmowania decyzji przez przedsiębiorców

z małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), którzy rzadko dysponują odpowiednią wiedzą i umiejętnościami

w zakresie gromadzenia, interpretowania i analizowania danych zebranych o swoich dostawcach

i klientach. Rozwój tych ważnych umiejętności może być bardzo wymagający, jeśli nie towarzyszy mu

odpowiednie i skuteczne szkolenie.

Stale rosnące zapotrzebowanie na analizę danych i umiejętności badawcze wśród przedsiębiorców jest

podyktowane głównie dwoma powiązanymi czynnikami, tj. rosnącą masą danych generowanych

w Internecie oraz szybko rozwijającymi się firmami internetowymi generującymi te dane.

Znane firmy, takie jak Facebook, Google, Amazon, Baidu, TenCent itp. sprawiły, że przedsiębiorcy zaczęli

przywiązywać większą wagę do analizy danych i sposobów jej wykorzystania w celu poprawy wyników

biznesowych. Mimo że duże korporacje biznesowe w pełni wykorzystują możliwości, jakie daje analiza

danych oraz narzędzia i techniki badawcze do zarządzania przepływem informacji biznesowych, mikro-

i MŚP, stanowiące 99% wszystkich firm w Europie, doświadczają znacznych trudności w ich stosowaniu.
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Podobnie jak ich więksi konkurenci, MŚP dysponujące odpowiednio przeszkolonymi specjalistami ds. danych

mogą czerpać korzyści z przetwarzania danych i podejmowania decyzji w oparciu o dane na różne sposoby,

np. aktualizując swoją strategię biznesową, ulepszając ofertę i zwiększając przewagę konkurencyjną na

rynkach lokalnych i globalnych, m.in. poprzez innowacje produktowe lub usługowe oraz usprawnienie

procesów produkcyjnych w danym segmencie działalności.

Ponadto analiza danych i badania dają MŚP wiele możliwości związanych z lepszym zrozumieniem procesów

zachodzących w firmie, potrzeb partnerów i klientów oraz ogólnego otoczenia biznesowego.

Analiza danych może także ułatwić rekrutację lepiej wykwalifikowanego personelu, outsourcing

i zatrudnianie pracowników, nawiązywanie kontaktów z partnerami i sieciami wiedzy, opracowywanie

nowych modeli biznesowych oraz innowacyjnych, ekologicznych praktyk biznesowych itp.
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Czym są dane, w tym Big Data?

"Dane" definiuje się jako "informacje o faktach (takie jak pomiary lub dane statystyczne) używane jako

podstawa rozumowania, dyskusji lub kalkulacji" lub "wielkości, znaki lub symbole, na których komputer

przeprowadza operacje, które mogą być przechowywane i przekazywane w postaci sygnałów elektrycznych

oraz zapisywane na nośnikach magnetycznych, optycznych lub mechanicznych".

Termin "Big Data" odnosi się do "nagromadzenia danych, które są zbyt duże i złożone, aby mogły być

przetwarzane przez tradycyjne narzędzia zarządzania bazami danych" oraz "bardzo dużych zbiorów

danych, które są tworzone przez ludzi korzystających z Internetu i które mogą być przechowywane,

rozumiane i wykorzystywane jedynie przy pomocy specjalnych narzędzi i metod".

Big Data charakteryzuje się dużą ilością, szybkością i różnorodnością. Źródła danych stają się bardziej

złożone niż w przypadku danych tradycyjnych, ponieważ są napędzane przez sztuczną inteligencję (AI),

urządzenia mobilne, media społecznościowe i Internet rzeczy (IoT).
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Czym są dane, w tym Big Data?

Podstawową ideą zastosowania Big Data w przedsiębiorczości jest fakt, że wszystko, co robią ludzie,

w coraz większym stopniu pozostawia po sobie cyfrowy ślad, który można analizować i wykorzystywać do

zwiększania wydajności firmy. Na przykład różne rodzaje danych pochodzą z czujników, urządzeń,

wideo/audio, sieci, plików dziennika, aplikacji transakcyjnych, mediów internetowych i społecznościowych

- wiele z nich jest generowanych w czasie rzeczywistym i na bardzo dużą skalę.

Big Data całkowicie zmienia sposób prowadzenia działalności gospodarczej i wpływa na większość aspektów

naszego życia. Właściwe zarządzanie i analiza Big Data może pomóc firmom w podejmowaniu lepszych

decyzji w oparciu o statystyki i zainteresowania użytkowników, a tym samym przyczynić się do ich rozwoju.

Wiele firm opracowało i wprowadziło na rynek nowe produkty i/lub usługi w oparciu o informacje zwrotne

uzyskane z analizy Big Data.
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Klasyfikacja danych

Właściwa klasyfikacja jest niezbędna do badania każdego zagadnienia. Ogólnie rzecz biorąc, dane można

podzielić na trzy główne kategorie:

Dane 

strukturalne

Dane 

niestrukturalne

Dane 

półstrukturalne
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Co to są dane strukturalne?

Dane ustrukturyzowane (dane ilościowe) to dane, które są już uporządkowane i przechowywane w bazach

danych, w sposób uporządkowany, zazwyczaj w formacie tabelarycznym. Stanowią one około 20%

wszystkich istniejących danych.

Wszystkie dane uzyskane z dzienników internetowych, czujników, systemów finansowych itp. są

klasyfikowane jako dane generowane maszynowo. Przykłady: Dane GPS, statystyki użytkowania

przechwytywane przez serwery i aplikacje, dane klientów, historia transakcji, bilingi telefoniczne itp. Dane

ustrukturyzowane generowane przez człowieka to wszystkie dane wprowadzane przez człowieka do

komputera, np. daty, nazwiska, adresy, numery kart kredytowych itp.

Zalety danych ustrukturyzowanych: łatwe do wykorzystania przez użytkowników biznesowych; więcej

dostępnych narzędzi umożliwiających dostęp do danych ustrukturyzowanych, ich analizę i interpretację.

Wady danych ustrukturyzowanych: ograniczone zastosowanie i elastyczność; ograniczone możliwości

przechowywania.

Przypadki użycia danych ustrukturyzowanych: 1) zarządzanie relacjami z klientami (CRM):

Oprogramowanie CRM przepuszcza dane ustrukturyzowane przez narzędzia analityczne w celu utworzenia

zbiorów danych, które ujawniają wzorce i trendy zachowań klientów; 2) rezerwacje online: dane dotyczące

rezerwacji hoteli i biletów (daty, ceny, miejsca docelowe itp.); 3) księgowość: firmy lub działy księgowe

wykorzystują dane ustrukturyzowane do przetwarzania i rejestrowania transakcji finansowych.
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Co to są dane nieustrukturyzowane?
Dane nieustrukturyzowane (dane jakościowe) nie mają predefiniowanego modelu danych i nie mogą być

przetwarzane i analizowane za pomocą konwencjonalnych narzędzi i metod.

Znaczenie danych nieustrukturyzowanych gwałtownie rośnie. Najnowsze prognozy wskazują, że dane

nieustrukturyzowane stanowią ponad 80% wszystkich danych w przedsiębiorstwie.

Ze względu na źródło pochodzenia dane nieustrukturyzowane dzielą się na generowane maszynowo

i generowane przez człowieka. Dane generowane maszynowo to wszystkie zdjęcia satelitarne, dane

naukowe z eksperymentów itp. Dane nieustrukturyzowane generowane przez człowieka obejmują posty

w mediach społecznościowych, zawartość stron internetowych oraz aktywność w urządzeniach mobilnych.

Zalety danych nieustrukturyzowanych: format natywny (pozostaje niezdefiniowany do czasu, gdy jest

potrzebny); szybkie tempo akumulacji (można je łatwo i szybko gromadzić); możliwość przechowywania

danych na dużą skalę i ustalania cen na zasadzie "pay-as-you-use", co obniża koszty.

Wady danych nieustrukturyzowanych: wymagają znacznej wiedzy z zakresu nauki o danych oraz

specjalistycznych narzędzi do manipulacji.

Przypadki użycia danych nieustrukturyzowanych: 1) eksploracja danych: umożliwia przedsiębiorstwom

identyfikację zachowań konsumentów, preferencji produktowych i wzorców zakupowych w celu lepszego

dostosowania się do potrzeb klientów; 2) analityka danych predykcyjnych; 3) chatboty: przeprowadzają

analizę tekstu w celu kierowania pytań klientów do odpowiednich źródeł odpowiedzi.
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Jakie są kluczowe różnice między danymi ustrukturyzowanymi a nieustrukturyzowanymi?

Dane ustrukturyzowane umożliwiają spojrzenie na klientów z lotu ptaka, natomiast dane

nieustrukturyzowane pozwalają na głębsze zrozumienie zachowań i intencji klientów.

Dane ustrukturyzowane 

(ilościowe)

Dane 

nieustrukturyzowane 

(jakościowe)

Źródła czujniki GPS, formularze online, 

dzienniki sieciowe, dzienniki 

serwerów internetowych itp. 

wiadomości e-mail, dokumenty 

w edytorze tekstu, pliki PDF 

itp.

Formularze liczby i wartości czujniki, pliki tekstowe, pliki 

audio i wideo itp.

Modele predefiniowany model danych przechowywane w formacie 

natywnym i nie przetwarzane 

do czasu użycia

Przechowywanie formaty tabelaryczne (np. arkusze 

Excela lub bazy danych SQL)

pliki multimedialne lub bazy 

danych NoSQL
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Co to są dane półstrukturalne?

Dane półstrukturalne stanowią "pomost" między danymi ustrukturalizowanymi a nieustrukturalizowanymi.

Nie mają one predefiniowanego modelu danych i są bardziej złożone niż dane ustrukturyzowane, ale

łatwiejsze do przechowywania niż dane nieustrukturyzowane.

Dane półstrukturalne wykorzystują "metadane" (np. znaczniki i markery semantyczne) do identyfikacji

określonych cech danych oraz podziału danych na rekordy i wstępnie zdefiniowane pola.

Metadane ostatecznie umożliwiają lepsze katalogowanie, wyszukiwanie i analizowanie danych

półstrukturalnych niż danych nieustrukturyzowanych.



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 1. Wprowadzenie do analizy danych i badań w przedsiębiorczości

Źródła danych 

Dane z mediów społecznościowych - dostarczają firmom istotnych informacji o zachowaniach,

preferencjach i postawach konsumentów, które można zintegrować z danymi z systemów CRM na

potrzeby analizy.

Dane maszynowe - informacje generowane przez urządzenia przemysłowe, dane w czasie rzeczywistym

z czujników śledzących części lub monitorujących maszyny (Internet Rzeczy); dzienniki internetowe

śledzące zachowanie użytkownika w sieci.

Dane transakcyjne - dane referencyjne opisujące czas, miejsce, cenę, metody płatności, wartości

rabatów i ilości związane z konkretną transakcją. Przykłady: zakupy, zwroty, faktury, płatności, kredyty,

darowizny, umowy, odsetki, listy płac, rezerwacje, subskrypcje itp.
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Znaczenie danych 

Inteligentna i wydajna analiza danych zwiększa inteligencję biznesową i wspiera innowacje

w przedsiębiorczości, pomagając użytkownikom biznesowym w następujących kwestiach:

• Zrozumienie aktualnych warunków rynkowych i potrzeb klientów na głębszym poziomie, aby lepiej im

sprostać;

• Szybkie podejmowanie decyzji biznesowych na podstawie wyników analizy danych;

• Tworzenie bardziej ukierunkowanych kampanii marketingowych;

• Śledzenie bieżących wskaźników i tworzenie nowych;

• Tworzenie lepszych możliwości i ofert produktowych;

• Obniżenie kosztów operacyjnych.
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5 cech danych

5 cech danych, tj. ilość, szybkość, różnorodność, prawdziwość i wartość, to główne cechy

charakterystyczne, które mogą pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu wyzwań i korzyści związanych

z analizą danych.

• OBJĘTOŚĆ - wielkość generowanych danych. 90% danych na świecie powstało tylko w ciągu ostatnich 2

lat. Wolumen jest podstawą big data, ponieważ jest to początkowy rozmiar i ilość gromadzonych

danych.

• WIELKOŚĆ - szybkość, z jaką dane są generowane i gromadzone. Przykład: w Google jest ponad 3,5

miliarda wyszukiwań dziennie.

• RÓŻNORODNOŚĆ - odnosi się do różnych typów danych (dane ustrukturyzowane, półstrukturalne

i nieustrukturyzowane), pochodzących z heterogenicznych źródeł.

• WERYFIKOWALNOŚĆ - odnosi się do wiarygodności, autentyczności i dokładności danych.

• WARTOŚĆ - wartość ekonomiczna uzyskanych danych. Analiza danych i badania mogą przynieść wartość

w niemal każdym obszarze działalności biznesowej lub przedsiębiorczej, pozwalając firmom lepiej

zrozumieć i obsługiwać klientów oraz optymalizować procesy.
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Przekształcanie danych w inteligentne dane

Dane stanowią dziś podstawę działalności biznesowej. Przedsiębiorcy powinni być w stanie podejmować

krytyczne decyzje, porządkować obszerne informacje i tworzyć jednolity obraz klientów lub potencjalnych

klientów. Dotarcie do właściwych klientów lub firm, które reprezentują największy potencjał dla

zyskownego rozwoju firmy, wymaga wykorzystania danych w różnych punktach interakcji z klientem.

Jednak nie wszystkie dane są wartościowe. Po przekształceniu danych w inteligentne dane mogą one

stanowić wartość dodaną dla firmy.

Smart Data to dane, które są istotne, konkretne i możliwe do wykorzystania. Inteligentne dane są czyste

i aktualne. Smart Data to właściwe dane we właściwym czasie.

Przekształcanie danych w inteligentne dane polega na łączeniu, aktualizowaniu, udoskonalaniu

i analizowaniu informacji pochodzących z różnych źródeł w celu odkrycia nowych faktów i uzyskania

cennych spostrzeżeń, które wspierają podejmowanie inteligentnych decyzji i usprawniają działalność

biznesową.

Integrując Smart Data z procesami biznesowymi, uzyskuje się spójny obraz informacji o klientach. Pomaga

to być realistą, pragmatykiem, a nawet sceptykiem w kwestii tego, co można osiągnąć.
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Przekształcanie danych w inteligentne dane - rozpoczęcie pracy 

1. Zdefiniuj swoje 

cele. Czy chcesz 

wyczyścić bazę danych 

klientów, znaleźć 

nowych klientów lub 

określić, kim są Twoi 

najlepsi klienci?

2. Gdy cele są jasne, 

łatwiej jest zrozumieć, 

jakie dane są 

najważniejsze. Określ, 

jakimi danymi 

dysponujesz, i wskaż, 

gdzie są braki. 

3. Popraw jakość 

swoich danych poprzez 

ich czyszczenie i 

aktualizację oraz 

uzupełnianie 

brakujących 

informacji. 

4. Określenie metod i 

modeli kompilacji 

właściwych danych we 

właściwym czasie w 

ramach procesów 

biznesowych i 

infrastruktury. 

5. Przeanalizuj dane i 

sformułuj wnioski, 

które posłużą do 

podejmowania decyzji i 

sterowania procesami 

w celu osiągnięcia 

zamierzonych celów.
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danych firmowych?

Wewnętrzne źródła danych

Dane wewnętrzne (własne) to informacje powstałe w wyniku działalności przedsiębiorstwa, w tym dane

o sprzedaży, zamówieniach i transakcjach. Są to informacje, które firma już posiada, nad którymi ma

kontrolę i które aktualnie posiada, w tym dane zawarte we własnych komputerach i systemach

chmurowych.

Przed poszukiwaniem danych zewnętrznych przedsiębiorcy powinni upewnić się, że wszystkie dane

wewnętrzne zostały zebrane i przeanalizowane. Wewnętrzne źródła danych są zazwyczaj łatwiejsze do

pozyskania i mogą być bardziej przydatne dla celów i spostrzeżeń firmy.

Źródła danych wewnętrznych:

- dane transakcyjne i informacje z punktów sprzedaży: firmy mogą analizować bieżące i przeszłe dane

związane z własnymi zakupami biznesowymi, a także informacje o trendach i preferencjach

zakupowych swoich klientów;
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danych firmowych?

Wewnętrzne źródła danych

‐ system zarządzania relacjami z klientami (CRM): informacje takie jak przynależność klientów,

lokalizacje i inne szczegóły regionalne lub geograficzne mogą dać szczegółowy obraz lokalizacji

klientów. W połączeniu z informacjami o transakcjach te dane CRM zyskują jeszcze większą moc.

‐ dokumenty wewnętrzne: w dobie chmury obliczeniowej dokumenty wewnętrzne firmy stają się

cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Cyfrowe kopie dokumentów wewnętrznych mogą stanowić

solidne źródło informacji, zwłaszcza jeśli chodzi o procesy biznesowe, zasady i działania. Przykładem

mogą być e-maile, dokumenty Word, PDF, XML itp.

‐ archiwa firmowe: bieżące informacje nie są jedynymi przydatnymi danymi. Podczas analizy danych

zaleca się również sprawdzenie zarchiwizowanych dokumentów i strumieni danych firmy.
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Temat 2. Jak usprawnić działalność firmy dzięki wykorzystaniu wewnętrznych 

danych firmowych?
Korzyści z analizy i wykorzystania danych wewnętrznych w marketingu 
W przeciwieństwie do danych zewnętrznych, które są dostępne dla szerokiego grona odbiorców, dane

wewnętrzne są przeznaczone wyłącznie dla danej firmy. Jest to jeden z głównych powodów, dla których

warto wykorzystać te dane do promocji własnej marki.

Treści oparte na oryginalnych danych firmowych przyciągają więcej uwagi i mają kilka dodatkowych

korzyści:

Oryginalność: udostępnienie danych firmowych pozwala na zaprezentowanie potencjalnym klientom i/lub

partnerom biznesowym czegoś wyjątkowego. Przykład: Spotify, znana aplikacja do streamingu muzyki

i podcastów, gromadzi informacje o preferencjach muzycznych użytkowników, lokalizacji i danych

demograficznych. Dzięki temu może tworzyć oryginalne i unikalne treści. Użytkownicy mogą przeglądać

kolekcje znajomych, artystów i celebrytów, a także tworzyć własne stacje radiowe.

Kampania "Słuchamy razem" - interaktywna mapa kuli

ziemskiej, pokazująca przykłady użytkowników

z całego świata słuchających tego samego utworu w

tym samym czasie.

https://www.spotify.com/us/
https://listeningtogether.atspotify.com/
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Temat 2. Jak usprawnić działalność firmy dzięki wykorzystaniu wewnętrznych 

danych firmowych?

Korzyści z analizy i wykorzystania danych wewnętrznych w marketingu 

‐ Wartość dla konsumenta: wykorzystując dane wewnętrzne, można tworzyć wartościowe treści, które

przedstawiają nowe pomysły lub dostarczają użytkownikom/klientom przydatnych informacji.

‐ Zaufanie klientów: udostępnianie danych wewnętrznych klientom i partnerom świadczy o tym, że firma

ceni sobie otwartość, co pomaga budować zaufanie i długotrwałe relacje między klientami a marką.

‐ Przejrzystość operacyjna: otwarcie organizacji i udostępnianie informacji wewnętrznych to sposób na

umożliwienie klientom wglądu w markę. Rodzaje danych mogą obejmować informacje o strategii

marketingowej, raporty produkcyjne, decyzje biznesowe, dane dotyczące sprzedaży lub inne

wewnętrzne źródła danych.

‐ Rozpoznawalność marki: dane wewnętrzne są również przydatne w promowaniu marki i pokazywaniu

jej wartości. Udostępnianie oryginalnych danych wewnętrznych pozwala przedstawić markę szerokiemu

gronu odbiorców, a także być rozpoznawalnym i zapamiętanym wśród konkurencji.
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Temat 3. Jak usprawnić działalność firmy, gromadząc i wykorzystując dane 

zewnętrzne?
Kategorie danych zewnętrznych 

Dane zewnętrzne to wszelkiego rodzaju dane uzyskane ze źródła spoza firmy. Uzupełniają one dane

wewnętrzne i pomagają w przeprowadzaniu zaawansowanych analiz, optymalizacji działalności,

zmniejszeniu nakładów na utrzymanie danych wewnętrznych oraz tworzeniu nowych produktów i/lub usług.

Cztery główne rodzaje danych zewnętrznych: dane otwarte, dane płatne, dane współdzielone i dane

z mediów społecznościowych.

Dane otwarte

Dane dostępne 

bezpłatnie, które 

mogą być 

wykorzystywane i 

ponownie 

publikowane przez 

wszystkich bez 

ograniczeń 

wynikających z praw 

autorskich lub 

patentów.

Dane płatne 

Dane dostępne 

komercyjnie, 

pozyskiwane od 

wyspecjalizowanych 

dostawców danych i 

oferowane za 

określoną opłatą.

Dane współdzielone 

Dane, które są 

współdzielone między 

firmami w ramach 

ekosystemów 

biznesowych.

Dane z mediów 

społecznościowych 

Dane udostępniane 

przez użytkowników 

platform mediów 

społecznościowych 

(np. Facebook, 

LinkedIn, Twitter), w 

tym metadane (np. 

lokalizacja, czas, 

język).
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Temat 3. Jak usprawnić działalność firmy, gromadząc i wykorzystując dane 

zewnętrzne?
Kategorie danych zewnętrznych 

Chociaż wspólną cechą wszystkich czterech rodzajów danych jest to, że pochodzą z zewnętrznych źródeł

danych, różnią się one pochodzeniem, dostępem, kosztami i strukturą.

Dane otwarte Dane płatne Dane 

współdzielone

Dane z mediów 

społecznościowych 

Pochodzenie Rządy, 

organizacje 

pozarządowe, 

firmy

Profesjonalni 

dostawcy danych

Dane 

wewnętrzne 

firm, źródła 

autorytatywne

Treści tworzone 

przez 

użytkowników

Dostęp Otwarte 

platformy 

danych, linki 

bezpośrednie

Dedykowane 

portale lub 

oprogramowanie

Wymiana 

dwustronna

Platformy mediów 

społecznościowych

Cena Dostępne 

nieodpłatnie 

Dostarczane po 

kosztach

Opłaty mogą być 

pobierane przez 

każdego 

pośrednika

Dostępne 

bezpłatnie, z 

zastrzeżeniem 

praw autorskich

Struktura Półstrukturalne, 

niestrukturalne

Strukturalne Strukturalne, 

półstrukturalne, 

niestrukturalne

Niestrukturalne
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Temat 3. Jak usprawnić działalność firmy, gromadząc i wykorzystując dane 

zewnętrzne?

Cechy charakterystyczne jakości danych 

Jakość danych ma kluczowe znaczenie - pozwala ocenić, czy informacje mogą służyć celowi w określonym

kontekście. Wyróżnia się 5 cech jakości danych, o których należy pamiętać: dokładność, kompletność,

wiarygodność, istotność i aktualność.

Charakterystyka Jak się ją mierzy?

Dokładność Czy informacje są poprawne w każdym szczególe?

Kompletność Jak wyczerpujące są informacje?

Niezawodność Czy informacje są sprzeczne z innymi zaufanymi 

źródłami?

Znaczenie Czy naprawdę potrzebujesz tych informacji?

Terminowość Jak aktualne są informacje? Czy można je wykorzystać 

do raportowania w czasie rzeczywistym?
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Temat 3. Jak usprawnić działalność firmy, gromadząc i wykorzystując dane 

zewnętrzne?

Cechy charakterystyczne jakości danych 

Dokładność: ta cecha jakości danych oznacza, że informacje są poprawne. Jest to kluczowa cecha jakości

danych, ponieważ niedokładne informacje mogą powodować poważne problemy o poważnych

konsekwencjach.

Kompletność: odnosi się do tego, jak wyczerpujące są informacje. Analizując kompletność danych, należy

zastanowić się, czy dostępne są wszystkie potrzebne dane. Może się zdarzyć, że potrzebne będzie imię

i nazwisko klienta, ale inicjał imienia może być opcjonalny.

Wiarygodność: oznacza, że dana informacja nie jest sprzeczna z inną informacją pochodzącą z innego

źródła lub systemu. Jeśli informacje są ze sobą sprzeczne, nie można ufać danym. Można popełnić błąd,

który może kosztować firmę pieniądze i utratę reputacji.

Istotność: należy zastanowić się, czy dana informacja jest rzeczywiście potrzebna. Jeśli zbierasz nieistotne

informacje, tracisz czas i pieniądze, a Twoje analizy biznesowe nie będą wartościowe.

Aktualność: odnosi się do stopnia, w jakim informacje są aktualne. Nieaktualne informacje mogą

kosztować firmę czas i pieniądze.
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Temat 3. Jak usprawnić działalność firmy, gromadząc i wykorzystując dane 

zewnętrzne?

Korzyści z wykorzystania danych zewnętrznych w biznesie 

Dane zewnętrzne mogą być przydatne w następujących sytuacjach:

‐ Zapewnienie wglądu opartego na danych: analityka danych może być wzbogacona o dane zewnętrzne

w obszarach operacyjnych, takich jak zarządzanie relacjami z klientami, zasoby ludzkie, łańcuch

dostaw i magazynowanie. Przykład: rolnik, który chce poprawić prognozę popytu z pomocą danych

zewnętrznych, może opierać się na danych pogodowych, danych od dostawców i danych

ekonomicznych;

‐ Usprawnienie procesów biznesowych: wiele firm wykorzystuje już dane geolokalizacyjne, pogodowe

i o ruchu drogowym do planowania i zarządzania dostawami; dodatkowe informacje o zdarzeniach

nadzwyczajnych, takich jak katastrofy, mogą pomóc im uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw;

‐ Zwiększenie możliwości zarządzania danymi: pozyskiwanie danych zewnętrznych zmniejsza wysiłki

związane z ich utrzymaniem. Można je także wykorzystać do wzbogacenia danych wewnętrznych

i poprawy ich jakości;

‐ Umożliwianie świadczenia nowych usług: dane zewnętrzne są również wykorzystywane do

wprowadzania innowacji oraz nowych produktów i usług odpowiadających potrzebom konsumentów.
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Temat 4. Aspekty legislacyjne analizy danych

Główne zasady etyki danych 

Etyka danych obejmuje moralne zobowiązania związane z gromadzeniem, ochroną i wykorzystaniem

informacji umożliwiających identyfikację osób oraz ich wpływ na te informacje. Każdy, kto ma do czynienia

z danymi, musi znać jej podstawowe zasady.

5 zasad etyki danych dla przedsiębiorców:

‐ Własność: gromadzenie czyichś danych osobowych bez ich zgody jest niezgodne z prawem i nieetyczne.

Niektóre popularne sposoby uzyskiwania zgody to podpisane umowy pisemne, polityka prywatności

w formie cyfrowej, w której użytkownicy proszeni są o wyrażenie zgody na warunki i zasady

obowiązujące w firmie, oraz wyskakujące okienka z polami wyboru, które pozwalają witrynom na

śledzenie zachowań użytkowników w sieci za pomocą plików cookie. Nigdy nie zakładaj, że klient nie

ma nic przeciwko gromadzeniu jego danych; zawsze pytaj o zgodę, aby uniknąć konfliktów etycznych

i prawnych.

‐ Przejrzystość: oprócz posiadania swoich danych osobowych, osoby, których dane dotyczą, mają prawo

wiedzieć, w jaki sposób planujesz je gromadzić, przechowywać i wykorzystywać. Użytkownicy mają

prawo do dostępu do tych informacji, aby mogli podjąć decyzję o akceptacji lub odrzuceniu polityki

prywatności firmy. Zatajanie lub kłamanie na temat metod i zamiarów firmy jest oszustwem i jest

zarówno niezgodne z prawem, jak i nieuczciwe wobec osób, których dane dotyczą.
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Główne zasady etyki danych 

‐ Prywatność: prywatność danych, znana również jako prywatność informacji, jest podkategorią ochrony

danych, która obejmuje etyczne i prawne zobowiązanie do ochrony dostępu do informacji

umożliwiających identyfikację osób, tj. wszelkich informacji związanych z tożsamością danej osoby.

Należy upewnić się, że dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych, aby nie dostały się

w niepowołane ręce. Metody zabezpieczania danych, które pomagają chronić prywatność, obejmują

ochronę hasłem z podwójnym uwierzytelnianiem oraz szyfrowanie plików.

‐ Intencja: przed zebraniem danych zadaj sobie pytanie, dlaczego ich potrzebujesz, co dzięki nim zyskasz

i jakie zmiany będziesz mógł wprowadzić po analizie. Należy dążyć do zebrania jak najmniejszej ilości

danych, tak aby jak najmniej zabierać uczestnikom badania, a jednocześnie coś zmienić.

‐ Wyniki: nawet jeśli intencje są dobre, wyniki analizy danych mogą spowodować niezamierzone szkody

dla osób lub grup ludzi. Niestety, nie można mieć pewności, jaki wpływ będzie miała analiza danych,

dopóki nie zostanie zakończona. Wcześniejsze rozważenie tej kwestii pozwoli wychwycić wszelkie

potencjalne przypadki nierównego wpływu.

Etyczne wykorzystywanie danych to codzienny wysiłek, a świadomość, że bezpieczeństwo i prawa osób,

których dane dotyczą, pozostają nienaruszone, jest warta włożonej pracy. Dane, jeśli są wykorzystywane

w sposób etyczny, mogą pomóc w podejmowaniu decyzji i wprowadzaniu istotnych zmian w firmie.
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Prywatność i ochrona danych

Dane są potężnym zasobem i warto wiedzieć, jak z nich korzystać, aby podejmować trafne decyzje

w organizacji. Ale jakie prawa mają klienci, jeśli chodzi o ich prywatność? Jak korzystać z tych praw, aby utrzymać

ich zaufanie i bezpieczeństwo? Ochrona prywatności danych jest dziedziną, którą należy koniecznie zrozumieć.

Pamiętaj: Prywatność danych + bezpieczeństwo danych = ochrona danych!

Bezpieczeństwo danych koncentruje się na systemach, które zapobiegają złośliwym próbom uzyskania dostępu do

danych, ich kradzieży lub zniszczenia, natomiast prywatność danych dotyczy etycznego

i zgodnego z prawem wykorzystania i dostępu do danych wrażliwych i informacji osobowych.

Środki bezpieczeństwa danych: uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie plików z danymi oraz dostęp do

wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Ochrona danych osobowych to odpowiedzialność prawna, która wiąże się z surowymi wytycznymi

i reperkusjami. Przepisy, które mają zastosowanie do Twojej firmy, zależą od lokalizacji i rodzaju danych,

z którymi masz do czynienia. Zapoznaj się z przepisami obowiązującymi w miejscu prowadzenia działalności i

obsługi klientów.

Zrozumienie etycznych, prawnych i logistycznych podstaw ochrony prywatności danych umożliwia utrzymanie

zaufania klientów i wykorzystanie danych w celu wywarcia pozytywnego wpływu na działalność firmy.
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Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – podstawy

RODO to akt prawny dotyczący ochrony danych przyjęty przez Unię Europejską w maju 2018 r. Ustawa ta ma

zastosowanie do każdej osoby lub firmy, która przetwarza dane obywateli europejskich. Siedem filarów RODO to:

‐ Zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość: w procesie gromadzenia danych nie powinno dochodzić do

oszustw.

‐ Ograniczenie celu: osoby, których dane dotyczą, muszą być poinformowane, dlaczego gromadzone są ich dane.

‐ Minimalizacja danych: należy gromadzić tylko najmniejszą ilość danych konieczną do osiągnięcia określonego

celu.

‐ Dokładność: należy dbać o dokładność i aktualność danych.

‐ Ograniczenie przechowywania danych: dane nie mogą być przechowywane dłużej niż to wynika z ich

przeznaczenia.

‐ Integralność i poufność: w celu zapewnienia poufności muszą być stosowane odpowiednie środki

bezpieczeństwa, a integralność danych musi być zachowana niezależnie od formatu i czasu.

‐ Odpowiedzialność: osoby przetwarzające dane są odpowiedzialne za przestrzeganie RODO.
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Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) - prawa jednostki

Kluczową częścią rozporządzenia jest wymóg wyrażenia zgody przez osobę, której dane są gromadzone.

Firmy powinny być w stanie wykazać, w jaki sposób i kiedy zgoda została uzyskana.

RODO zapewnia osobom fizycznym następujące 8 praw:

‐ prawo do informacji: osoby fizyczne mają prawo do informacji o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich

danych osobowych. Informacje te muszą być zwięzłe, przejrzyste, zrozumiałe, łatwo dostępne oraz

muszą być przekazane jasnym i prostym językiem.

‐ prawo dostępu: osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii

oraz innych dodatkowych informacji.

‐ prawo do sprostowania danych: RODO daje osobom fizycznym prawo do sprostowania niedokładnych

danych osobowych lub uzupełnienia ich, jeśli są niekompletne.

‐ prawo do usunięcia danych: RODO wprowadza prawo osób fizycznych do usunięcia danych osobowych,

znane również jako "prawo do bycia zapomnianym".
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‐ prawo do ograniczenia przetwarzania: osoby fizyczne mają prawo zażądać ograniczenia lub usunięcia

swoich danych osobowych. W przypadku ograniczenia przetwarzania, wolno przechowywać dane

osobowe, ale nie wolno ich dalej przetwarzać.

‐ prawo do przenoszenia danych: pozwala osobom fizycznym na uzyskanie i ponowne wykorzystanie

swoich danych osobowych do własnych celów w różnych usługach. Umożliwia im łatwe przenoszenie,

kopiowanie lub przekazywanie danych osobowych z jednego środowiska informatycznego do innego

w sposób bezpieczny i pewny, bez wpływu na ich użyteczność.

‐ prawo do sprzeciwu: prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych osób fizycznych

w określonych okolicznościach. Obywatele mają bezwzględne prawo do zaprzestania wykorzystywania

ich danych do celów marketingu bezpośredniego.

‐ prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania: RODO zawiera

przepisy dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji indywidualnych (podejmowanie decyzji

wyłącznie w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka) oraz profilowania (zautomatyzowane

przetwarzanie danych osobowych w celu oceny pewnych cech danej osoby). Profilowanie może być

częścią zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.
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