
Nazwa zbioru: System kontroli dostępu –wstęp do KWP w Opolu
Komórka organizacyjna KWP: Wydział Konwojowy
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 

- administrator:
  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OPOLU
  dane kontaktowe: ul. Korfantego 2, 45-077 Opole;

- działający w imieniu administratora:
  Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Opolu
  dane kontaktowe: 
  ul. Korfantego 2, 45-077 Opole,
  tel. 77 4223622, 
  fax 77 4223624, 
  konwoj@op.policja.gov.pl

b) cele przetwarzania: 
Obowiązki wynikające z przepisów prawa –  ochrona obiektów Policji, zapewnienie ochrony i identyfikacja osób
wchodzących na teren  Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, uniemożliwienie wejścia osobom nieuprawnionym.

c) 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
Podstawa prawna prowadzenia zbioru danych: 

 ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
 Rozporządzenia RM z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do

zabezpieczenia informacji niejawnych”,
 Decyzja nr 214/2018 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w sprawie zasad wstępu i przebywania 

na terenie budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2 
 Decyzja nr 117/2019 Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 18.06.2019 roku w sprawie wprowadzenia 

„Planu ochrony obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2”

d) kategoria osób, których dane są przetwarzane::
W zbiorze są zbierane dane osobowe  osób które wchodzą na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu tj.:

 policjantów i pracowników jednostek Policji i komórek organizacyjnych KWP w Opolu;
 interesantom;
 pracownikom firm wykonującym prace zlecone na rzecz KWP w Opolu;
 pracownikom podmiotów współpracujących z Policją;

e) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Udostępnianie  danych  osobowych  ze  zbioru  odbywa  się  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawa.  
Nie udostępnia się danych odbiorcom z państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym.

f) 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.

g) okres przechowywania:
Książka  ewidencji  przepustek  jednorazowych  dotyczące  wejść/wyjść  na  teren  Komendy  Wojewódzkiej  Policji
w Opolu jest przechowywana w wydziale konwojowym przez okres 2 lat, a następnie przekazywana do archiwum,
gdzie jest przechowywana przez okres 2 lat. 
Dane przetwarzane i archiwizowane są przez  okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym  Wykazem Akt Policji.

* 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).


