
Nazwa zbioru: System Wspomagania Obsługi Policji – podsystem KADRA-BHP (SWOP.KADRA.BHP) 
Komórka organizacyjna KGP: WYDZIAŁ OCHRONY PRACY KGP 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  

  

 administrator: 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 
 

 działający w imieniu administratora na podstawie decyzji nr 143 Komendanta Głównego Policji  

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych oraz upoważnienia do 

wykonywania zadań administratora danych osobowych przetwarzanych w komórkach 

organizacyjnych Komendy Głównej Policji. 

 w zakresie podsystemu SWOP - KADRA: 

Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 

nr tel: 47 72 142-28, 

nr faks: 47 72 134-75, 

e-mail: biurokadr@policja.gov.pl 
 

 w zakresie danych BHP podsystem SWOP.KADRA.BHP: 

Naczelnik Wydziału Ochrony Pracy KGP 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 

nr tel.: 47 72 125-46 

nr faks.: 47 72 129-94 

e-mail: wop.kgp@policja.gov.pl 
 

 inspektor ochrony danych osobowych KGP: 

insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, 

e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl 
 

b) cele przetwarzania:  

  

zapewnienie informacji o: 

 szkoleniach BHP policjantów/pracowników KGP; 

 postępowaniach powypadkowych policjantów/pracowników KGP. 
 

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

  

art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora 
 

 podstawa prawna prowadzenia zbioru danych: 

  

 art. 71a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.); 

 dział X ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320); 

 ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 

wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1448)). 
 

c) kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

  

 policjanci, 

 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 

(t.j: Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz 20 lat dla policjantów (art. 26 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.  

o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających  

w związku ze służbą (t.j. 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). 
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