
SYSTEM INFORMACYJNY INTERPOLU I-24/7 

Zgodnie z Regulaminem Interpolu dotyczącym przetwarzania danych (INTERPOL’s Rules on the 
Processing of Data), przyjętym Rezolucją Zgromadzenie Ogólnego Interpolu nr AG-2011-RES-07, 
System Informacyjny Interpolu I-24/7 stanowi ogół środków materialnych oraz oprogramowania,             
o określonej strukturze używanych przez Interpol, bazy danych, w tym danych osobowych, 
infrastrukturę łączności oraz inne usługi pozwalające na  przetwarzanie danych kanałem Interpolu          
w  ramach międzynarodowej współpracy policyjnej. 

Komenda Główna Policji realizuje zadania Krajowego Biura Interpolu, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 
1 Zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 w sprawie Regulaminu 
Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP z 2016 poz. 13 z  późn. zm.), które to Biuro jest uprawnione do 
bezpośredniego dostępu do Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7 oraz pośredniczy we 
współpracy pomiędzy organami ścigania danego państwa, komórkami organizacyjnymi innych 
państw pełniącymi funkcję Krajowego Biura Interpolu oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu. 
 

I. ADMINISTRATOR DANYCH 

Sekretariat Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – INTERPOL 

Dane kontaktowe: 
INTERPOL General Secretariat 
200, quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 
France 
 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Oficer Ochrony Danych Osobowych INTERPOLU (IDPO) 

Dane kontaktowe: 
INTERPOL General Secretariat 
200, quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon 
France 
 

III. CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ INTERPOL 

Przetwarzanie danych w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7  wynika z celów Interpolu, 
mianowicie: wspieranie właściwych organów ścigania krajów członkowskich, z poszanowaniem 
przepisów krajowych, w zapobieganiu oraz zwalczaniu przestępczości. 

Interpol przetwarza dane w celach zdefiniowanych w art. 10 Regulaminu Interpolu dotyczącym 
przetwarzania danych (INTERPOL’s Rules on the Processing of Data): 

 poszukiwanie osoby w celu jej zatrzymania, aresztowania lub ograniczenia jej 
przemieszczania się; 

 ustalenie miejsca pobytu osoby lub przedmiotu będących przedmiotem zainteresowania 
Policji; 



 dostarczenie lub uzyskanie informacji związanych ze śledztwem lub z działalnością 
przestępczą  danej osoby; 

 ostrzeżenie o osobie, zdarzeniu, przedmiocie lub modus operandi związanych z działalnością 
przestępczą; 

 zidentyfikowanie  osoby lub zwłok; 
 przeprowadzenie badań kryminalistycznych; 
 przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa; 
 identyfikacja zagrożenia, tendencji w przestępczości oraz siatek przestępczych 

 
IV. WARUNKI  REALIZACJI PRAW ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  

W INTERPOLU 

Wnioski o wgląd lub skorygowanie/usunięcie danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym 
Interpolu rozpatruje organ statutowy Interpolu, tj. Komisja ds. Kontroli Kartotek Interpolu 
(Commission for the Control of INTERPOL’s Files).  

Zainteresowana osoba przesyła wniosek bezpośrednio na adres:  

Commission for the Control of INTERPOL's Files 
200 quai Charles de Gaulle  
69006 Lyon  
France 
 
Szczegółowa procedura realizacji prawa dostępu do informacji o przetwarzaniu danych przez Interpol 
oraz formularz ww. wniosku są dostępne pod linkiem: 

https://www.interpol.int/Who-we-are/Commission-for-the-Control-of-INTERPOL-s-Files-CCF/How-
to-submit-a-request.  

Wniosek musi być sporządzony w jednym z oficjalnych języków Interpolu (angielskim, arabskim 
francuskim lub hiszpańskim). 

 

 

 


