
WYKAZ WSZYSTKICH KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA (RODO*) 

 

Nazwa zbioru: Gospodarka materiałowo – techniczna i kwaterunek – Obsługa zasobów mieszkaniowych 

i ewidencji osób uprawnionych do mieszkania funkcyjnego. 

Komórka organizacyjna policji KPP w Wyszkowie: Referat Wspomagający.  
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

 administrator danych: 

  KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W WYSZKOWIE 

  ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków;  

 

inspektora ochrony danych: 

  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie 

  ul. Kościuszki 13, 07-200 Wyszków, 

  tel. 29 743 62 03, fax 29 743 62 49, 

  iod.kppwyszkow@ra.policja.gov.pl 

 

b) cele przetwarzania:  

 Celem przetwarzania danych osobowych jest wspomaganie realizacji zadań określonych w rozdziale VIII ustawy 

z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 161 ze zm.) oraz w art. 29 i 30 ustawy z 

dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 

Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 288 ze zm.). 

Ponadto celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia 

umowy/porozumienia oraz późniejszego wykonania jej warunków, której jedną ze stron jest Komendant 

Powiatowy Policji w Wyszkowie bądź jego przedstawiciel prawny. 

  
 

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

 Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy/porozumienia zawartej na podstawie 

przepisów kodeksu cywilnego, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 

osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy/porozumienia; 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze 

wynikającego z przepisów prawa tj.: 

a) ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1005 ze zm.); 

b) ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrywaniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży 

Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 723 ze zm.). 

c) opis kategorii osób, których dane dotyczą i danych osobowych: 

 

 Dane przetwarzane dotyczą osób fizycznych, które są stroną umowy/porozumienia zawartej z Komendantem 

Powiatowym Policji w Wyszkowie lub jego przedstawicielem prawnym. Ponadto dotyczą funkcjonariuszy KPP, 

emerytów i rencistów policyjnych oraz członków rodzin uprawnionych do renty rodzinnej po funkcjonariuszach, jak 

również osób zamieszkałych w mieszkaniach w dyspozycji organu Policji nie posiadających ustawowego prawa do 

lokalu mieszkalnego oraz byłych funkcjonariuszy. 

- Danych osobowych: 

1) dane funkcjonariusza w zakresie: nazwisko, imię, drugie imię, nazwisko rodowe, inne poprzednie 

nazwiska, data urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania; 

2) dane osobowe współmałżonka/partnera życiowego funkcjonariusza: nazwisko, imię, drugie imię, inne 

poprzednie nazwiska, data urodzenia, adres zameldowania, adres zamieszkania; 

3) innych członków rodziny funkcjonariusza w zakresie: nazwisko, imię, drugie imię, data urodzenia, adres 

zamieszkania; 

4) dane osobowe współmieszkańców funkcjonariusza w zakresie: stopień pokrewieństwa, nazwisko, imię, 

drugie imię, data urodzenia oraz posiadanych nieruchomości. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Dane osobowe: 

- będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 
 

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: 

 

 KPP nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 

 

f) okres przechowywania:  

 

 Dane osobowe będą przetwarzane w KPP w Wyszkowie na podstawie obowiązujących przepisów przez okres 

niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres jaki przewidują przepisy prawa. 

 Prawa przysługujące na podstawie RODO: 

 Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do: 
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a) dostępu do własnych danych osobowych; 

b) sprostowania danych osobowych; 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, czego konsekwencją w trakcie 

obowiązywania umowy jest przerwanie jej realizacji; 

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 

uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. 

 Obowiązek podania danych osobowych oraz skutek ich nie podania:: 

 Zawarcie umowy, której jedną ze stron jest Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie lub jego przedstawiciel 

prawny uzależnione jest od podania przez stronę, przed jej zawarciem, stosownych danych osobowych. 

Podanie danych osobowych związanych z realizacją praw osoby wynikających z postanowień ustawy o Policji lub 

ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji jest wymagane. Jednakże w przypadku ich nie podania w 

tym danych osobowych członków rodziny bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa 

realizacja zadań przez administratora związanych z prawem osoby do określonych świadczeń wynikających z 

przepisów prawa i skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 

 

* 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). 


