
Nazwa zbioru: Postępowania Sprawdzające.  

 

Komórka organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Opatowie:  

Zespół ds. Kadr, Szkolenia i  Ochrony Informacji Niejawnych 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  
  

- administrator: 

  

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W OPATOWIE 

dane kontaktowe: 

ul. Sienkiewicza 30, 27-500 Opatów 
 
  - działający w imieniu administratora danych 

Kierownik Kancelarii Tajnej 
 

dane kontaktowe: 

ul. Sienkiewicza 30 27-500 Opatów; 

nr tel. 15 8681221 

nr fax 15 86812 
 

- Inspektor Ochrony Danych 

  
mgr Bożena  Żabicka, 

dane kontaktowe 

ul. Sienkiewicza 30 27-500 Opatów, 

nr  tel. 15 8681221,  

nr fax 15 8681206, 

email:  iod.opatow@ki.policja.gov.pl 

 

b) cele przetwarzania:  
 Obowiązki wynikające z przepisów prawa – prowadzenie archiwum wyodrębnionego. 

 
 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 
 Art. 22 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 6 lit. b) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (tj. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) 
 podstawa prawna prowadzenia zbioru danych: 
 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów prawa, tj: 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,  

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego 
wykazu akt Policji, 

zarządzenie nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie 

działalności archiwalnej. 
 
 

c) opis kategorii osób, których dane dotyczą i danych osobowych: 

 

  

Osób, których dane dotyczą: 
1. Informacje identyfikujące, w tym dane osobowe zawarte w dokumentacji powstałej w toku działań komórek 

organizacyjnych KPP, będącej przedmiotem działalności składnicy. 

2. Dane osobowe policjantów, pracowników, kandydatów do służby/pracy, osób wykonujących czynności zlecone lub 

ubiegających się o wykonywanie tych czynności, wobec których przeprowadzono postępowanie sprawdzające  lub 
kontrolne postępowanie sprawdzające. 

3. Dane osobowe byłych funkcjonariuszy i pracowników KPP, osób którym zlecono pracę na podstawie umów cywilno-

prawnych (nazwisko, imię, imiona rodziców, data przyjęcia, data zwolnienia) 

4. Dane osobowe identyfikujące wnioskodawców/osób zainteresowanych, którym udostępniono materiały archiwalne albo 

dokumentację niearchiwalną (nazwisko, imię, nr telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 

 

d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich 

lub w organizacjach międzynarodowych: 
  

Brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

 podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

 osoby fizyczne, które wykażą interes prawny do uzyskania informacji. 

 

e) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

 



  

Przekazywanie może nastąpić w sytuacjach przewidzianych prawem. 

 

f) okres przechowywania:  

 

  

Okres przetwarzania: danych osobowych w zbiorze archiwalnym wynika z przepisu/ów: 

zarządzenia nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego 

rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.) 

 

Okresy weryfikacji przetwarzania danych osobowych w zbiorze archiwalnym wynikają z przepisu/ów: 

zarządzenia nr 93  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego 

rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.), zarządzenia nr 43 Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej oraz sposobu postępowania  z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku 

trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki 

organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane (Dz. Urz. MSWiA  z 2017 r., poz. 59) oraz 

zarządzeni nr 26 Komendanta Głownego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania 

dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 34) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 


