
Nazwa zbioru: System Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWIK) 

Komórka organizacyjna KGP: Biuro Ruchu Drogowego KGP 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

  

- administratora: 

  Komendant Główny Policji 

- działającego w imieniu administratora: 

Dyrektor Biura Ruchu Drogowego KGP 

dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150; 

 tel. 4772 152 80 

 fax 4772 135 92 

brd@policja.gov.pl 

- inspektora ochrony danych: 

insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz 

iod.kgp@policja.gov.pl  

 

b) cele przetwarzania:  

 Celem przetwarzania danych osobowych w SEWIK jest realizacja nałożonych na Policję zadań ustawowych  

tj. obowiązku przekazywania informacji o zdarzeniach drogowych do Polskiego Biura Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych, zakładów ubezpieczeń i innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom 

ubezpieczeniowym oraz tworzenie statystyk zdarzeń drogowych (np. wiek sprawców, płeć). 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnianie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa: 

 

 a) art. 136 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 

Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( Dz. U. z  2022 r.  poz. 621 i 655); 

b) art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1130  z późn. zm.); 

c)  art. 130b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2022 r. poz. 988 z późn. zm.); 

d) zarządzenie nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form 

prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 85 i 93, z 2017 r. poz. 85 oraz z 

2021 r. poz. 181).  

e) zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu 

Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 114 i 120, z 2021 r. poz. 100 oraz z 2022 r. poz. 223). 

 

c) Kategorie osób, których dane są przetwarzane: 

 

 

Kierujący – sprawcy i poszkodowani; pasażerowie pojazdów, jeżeli przyczynili się do powstania zdarzenia lub odnieśli 

w nich obrażenia albo uczestniczyli w innym zdarzeniu, które zakwalifikowano jako „zdarzenie z pasażerem”; piesi 

jeżeli przyczynili się do zdarzenia drogowego lub odnieśli w nim obrażenia albo uczestniczyli w innych zdarzeniu, 

które zakwalifikowano jako „najechanie na pieszego”, osoby poruszające się przy użyciu urządzenia wspomagającego 

ruch, uczestniczące w zdarzeniu drogowym; 

dane osobowe:  

a) imię i nazwisko, 

b) imię ojca, 

c) numer PESEL lub data urodzenia, 

d) płeć, 

e) obywatelstwo, 

f) ranny w opcji: ciężko, lekko. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie art. 136 ustawy z dnia 22 maja 2003 r.  

o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 

Komunikacyjnych ( Dz. U. z  2022 r.  poz.621 i 655); 

Zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 

Rzecznik Finansowy na podstawie art. 42 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130  z późn. zm.). Zgodnie z § 6 zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego 

Policji z dnia 22 października 2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych 

(Dz. Urz. KGP z 2015 r. poz. 85 i 93, z 2017 r. poz. 85 oraz z 2021 r. poz. 181) informacje o zdarzeniach drogowych 

przetwarzane w SEWIK, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości 

odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo 

w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z 

Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”. 
 

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 są przekazywane. 



f) Okres przechowywania:  

 Okres przetwarzania: 6 lat wynika z § 6 ust.2 zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 

2015 r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 

85 i 93,  z 2017 r. poz. 85 oraz z 2021 r. poz.181). ; 

okresy weryfikacji wynikają: z § 4 ust. 4 zarządzenia nr 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 

r. w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 85 i 

93 z 2017 r. poz. 85 oraz z 2021 r. poz.181). 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
* 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 


