
Nazwa zbioru: System Kontroli Dostępu (SKD)  

Komórka organizacyjna KGP:  

Wydział Zabezpieczenia Obiektów Policji Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

  

- administrator: 

  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

  dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa ; 

 

- działający w imieniu administratora: 

  Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji KGP  

  dane kontaktowe: 

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 

  tel. 22 60 128 99, 

  fax 22 60 125 39,  

  e-mail: bbi@policja.gov.pl 

 

  Wydział Zabezpieczenia Obiektów KGP 

  dane kontaktowe: 

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 

  tel. 22 60 116 51 

  fax 22 60 118 76,  

  e-mail: wzoblp@policja.gov.pl 

b) cele przetwarzania:  

  

Obowiązki wynikające z przepisów prawa –  ochrona obiektów Policji, zapewnienie ochrony informacji niejawnych, 

identyfikacja osób wchodzących do stref ochronnych, uniemożliwienie wejścia osobom nieuprawnionym.  

 
 podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

  

Art. 6 ust. 1 pkt c  RODO – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa: 

1. ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji , 

2. ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228), 

3. Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych 

do zabezpieczenia informacji niejawnych”, 

4. Zarządzenia nr 32 KGP z dnia 11 października 2017 r. w sprawie ochrony obiektów KGP (Dz. Urz. KGP  

z 2017 r., poz. 68). 
 

 

 

c) opis kategorii: 

 

  

- osób, których dane dotyczą: 

 

1) policjanci i pracownicy jednostek Policji i komórek organizacyjnych KGP; 

2) przedstawiciele stowarzyszeń i podmiotów współpracujących mających swoje biura na terenie obiektów 

KGP; 

3) interesanci; 

4) pracownicy firm wykonujących usługi na rzecz KGP. 

 

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. 

Dane udostępniane są: 

 Podmiotom  uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. prokuratura, sąd);  

 Osobom fizycznym, 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: 

 

 Nie ma miejsca przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych z 

Systemu Kontroli Dostępu. 

 

f) okresy przechowywania:  

 

  



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

1) Zarządzenie nr 5 KGP z dnia 2 lutego 2001 r. w sprawie metod i form pracy kancelaryjnej w Komendzie 

Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Wyższej Szkole Policji, szkołach policyjnych i 

Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (Dz. Urz. KGP 2001, nr 3 poz. 29 

2) Zarządzeniem 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: 

 

  

1) Zarządzeniem 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.),  

2) Zarządzeniem nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2017r. 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. Min. SWiA z 2017r., poz. 59)  

3) Zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018r. 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

 

 


