
Nazwa zbioru: Ewidencja kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Ewidencja 

RD) 

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 jest  prowadzenie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu 

drogowego. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnianie obowiązku prawnego, wynikające z przepisów: 

 

  a) art. 17 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych   

ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328,  z 2022 r. poz. 1002, 1715); 

b) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15.09.2022 r. w sprawie ewidencji  

kierujących pojazdami  naruszających przepisy ruchu drogowego  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1951); 

c) zarządzenia 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, z 2022 r. poz.223). 

 

c) Kategorie osób, których dane są przetwarzane: 

 

 

kierujący pojazdami naruszający przepisy ruchu drogowego 

- dane osobowe: 

a) nazwisko, imiona, 

b) imię ojca, imię matki, 

c) numer PESEL  

d) data urodzenia w przypadku osoby nie będącej obywatelem polskim, 

e) płeć 

f) obywatelstwo, 

g) adres zamieszkania, 

h) dokument osoby, 

i) dokument uprawniający do kierowania pojazdem. 
 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Informacje o wpisach ostatecznych Policja udziela podmiotom określonym w art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 

2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych   ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328,  z 2022 

r. poz. 1002, 1715); 

Zgodnie z art.17b ust.5 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych 

innych   ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2328,  z 2022 r. poz. 1002, 1715) osoba zainteresowana ma prawo uzyskać od 

Policji ustną informację lub zaświadczenie  o wpisach w ewidencji ostatecznych i tymczasowych, dotyczących 

punktów odpowiadających dokonanym prze siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje się w 

każdej jednostce Policji posiadającej odpowiednie możliwości techniczne. Zaświadczenie wydaje się na formularzu, 

którego wzór jest określony  w załączniku nr 8 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

15.09.2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami  naruszających przepisy ruchu drogowego  (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1951); 
 

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 przez który dane osobowe będą przechowywane:  

 Okres przetwarzania wynika § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

15.09.2022r. w sprawie ewidencji  kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego  (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1951). 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

* 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.). 


