
Nazwa zbioru: Dokumentacja dotycząca postępowań sprawdzających. 

Komórka organizacyjna KPP:  

Zespół Kadr, Szkolenia i Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Staszowie 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

  

- administrator: 

Komendant Powiatowy Policji w Staszowie  
Dane kontaktowe: ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów 

Tel. 15 86 47 201 

 

-działający w imieniu administratora 

Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych  

Inspektor Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie - Adam Szymczak 

KPP w Staszowie, kontakt ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów tel. 15 86 47 232, 15 86 47 206 

fax 15 86 47 203, iod.staszow@ki.policja.gov.pl  
 

b) cele przetwarzania:  

  

Obowiązki wynikające z przepisów prawa – prowadzenie postępowań sprawdzających na podstawie ustawy z dnia 5 

sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 t.j).w celu weryfikacji czy  osoba 

sprawdzana  daje rękojmie zachowania tajemnicy oraz prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub 

pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do 

dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je 

cofnięto. 

 

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

  

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

 podstawa prawna prowadzenia zbioru danych: 

  

ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412 t.j). 

 

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

 

  

- osób, których dane dotyczą: 

 

funkcjonariusze pełniący służbę oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie, kandydaci do służby 

oraz do pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie oraz osoby wykonujące na rzecz KPP czynności zlecone 

lub ubiegające się o wykonywanie takich czynności. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

  

Brak odbiorców 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: 

 

  

Nie występuje. 

 

f) okres przechowywania:  

 

  

Okres przetwarzania: danych osobowych wynika z przepisów prawa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

* 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). 


