
Nazwa zbioru: System Wspomagania Obsługi Policji – podsystem KADRA-BHP (SWOP.KADRA.BHP)
                      Akta postępowań powypadkowych
Komórka organizacyjna KWP : Zespół Ochrony Pracy 

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 
- administrator 
1. w zakresie  podsystemu SWOP.KADRA.BHP
  KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
  dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
 - działający w imieniu administratora
  KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W OPOLU
  dane kontaktowe:
  ul. Korfantego 2, 45-077 Opole
 

2. w zakresie akt postępowań powypadkowych:
    KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W Opolu
    ul. Korfantego 2, 45-077 Opole

b) cele przetwarzania: 
zapewnienie informacji o:
- szkoleniach BHP (instruktażu ogólnym, szkolenie okresowe) policjantów/pracowników KWP;
- postępowaniach powypadkowych policjantów/pracowników KWP;

podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, wynikającego z:
art.  71a ustawy o Policji,  dział  X kodeksu  pracy,  ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących  
w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą 
Art. 9 ust.2 lit b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych
praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i
ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego - art. 71a ustawy o Policji, dział
X  kodeksu  pracy,  ustawa  o  świadczeniach  odszkodowawczych  przysługujących  w  razie  wypadku  lub  choroby
pozostających w związku ze służbą 

c) kategoria osób, których dane są przetwarzane::
Policjanci, korpus służby cywilnej, pozostali pracownicy Policji

d) kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Dane nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

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:
Taka sytuacja nie ma miejsca, dane nie są przekazywane.

f) okres przechowywania: 
okres przetwarzania: 10 lat dla dokumentacji powypadkowej pracowników cywilnych (art. 234 § 3’KP (Dz. U. 2018,
poz. 108);) oraz 20 lat dla policjantów (art. 26 ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie
wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą z dnia 4 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448).

* 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).

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsha2tomzvguzdq

