Nazwa zbioru: SYNAPS
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 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 Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
nr tel: 22 60 142-28,
nr faks: 22 60 134-75,
e-mail: biurokadr@policja.gov.pl

b)

cele przetwarzania:
Zapewnienie sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie:
 badań psychologicznych policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach
lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji,
 badań określających predyspozycje i umiejętności kierownicze policjantów i pracowników Policji,
 testu psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe osób ubiegających się
o przyjęcie do służby w Policji.

c)

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



art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
w doborze tzw. „wewnętrznym” – dot. badań psychologicznych policjantów ubiegających się o podjęcie służby
na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji
- pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na badanie lub test, a także na przetwarzanie danych osobowych
(rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu
i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub
określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423, z późn. zm.),
 w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji - zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie do służby
w Policji.
Realizacja czynności przetwarzania danych osobowych odbywa się w sposób określony w przepisach:
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu
i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub
określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423, z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 r. poz.
432; z 2013 r. poz. 1663 oraz z 2017 r. poz. 479)
- zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form
wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 118),
- decyzji nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie prowadzenia centralnego
zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS (Dz. Urz. KGP poz. 119),
- wytycznych Nr 1/2007 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie przeprowadzania
badań psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a Ustawy
o Policji (Dz. Urz. KGP Nr 10 poz. 87),
- wytycznych nr 4 KGP z dnia 09.11.2016 r. zmieniających wytyczne w sprawie przeprowadzania w Policji badań
psychofizjologicznych, psychologicznych oraz testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ustawy
o Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 67)
d)

kategoria osób, których dane są przetwarzane:



e)

osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji

policjanci i pracownicy Policji, w tym użytkownicy SYNAPS
kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
 komórki organizacyjne Policji ds. doboru KWP/KSP (postępowanie kwalifikacyjne do służby),
 przełożony uprawniony do złożenia wniosku o zarządzenie badań (rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej

f)

g)

i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub określonych komórkach organizacyjnych
jednostek Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423 z późn. zm.)
gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych
okres przechowywania:
nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania:
- art. 5 ust. 1 lit. e RODO
1) okres przetwarzania: 12 miesięcy po przeprowadzeniu testu psychologicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym
do służby w Policji lub badania psychologicznego ustalającego zdolność psychiczną policjanta do służby na
określonych stanowiskach
2) okres przetwarzania: 12 miesięcy po przeprowadzeniu badania określającego predyspozycje i umiejętności
kierownicze policjanta lub pracownika Policji
3) okres przetwarzania: okres niezbędny do realizacji zadań użytkownika SYNAPS
- pkt 1 wynika z przepisu/ów:
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.. U.
z 2012 r. poz. 432; z 2013 r. poz. 1663 oraz z 2017 r. poz. 479)
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu
i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach
lub określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 62, poz. 423 z późn. zm.)
- pkt. 2 wynika z:

 zgody na przetwarzanie danych
- pkt 3 wynika z przepisu/ów:
- zarządzenie nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form
wykonywania niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych
w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. poz. 118)
- decyzja nr 387 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie prowadzenia
centralnego zbioru informacji o badaniach psychologicznych SYNAPS (Dz. Urz. poz. 119)
oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217)
h)

prawa przysługujące na podstawie RODO
- prawo dostępu do własnych danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do
żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, co skutkować będzie odstąpieniem od
prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego bądź badania predyspozycji i umiejętności kierowniczych,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

* 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).

