
Nazwa zbioru: Centralny zbiór informacji, w tym danych osobowych, o badaniach psychologicznych w Policji o nazwie 

„SYNAPS” 
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP 
a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  
 Administrator: 

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI 

dane kontaktowe:  

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 

 

działający w imieniu administratora: 

Dyrektor Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji. 

dane kontaktowe:  

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 

 

inspektor ochrony danych: 

insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz 

dane kontaktowe: 

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

tel. 47 72 128 99  

fax 47 72 125 39 

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

 

b) cele przetwarzania:  
  

Zapewnienie sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie: 

 badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe osób ubiegających się o przyjęcie do 

służby w Policji, 

 badań psychologicznych policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub w określonych 

komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji. 

 

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

podstawa prawna prowadzenia zbioru danych: 

 

Realizacja czynności przetwarzania danych osobowych odbywa się w sposób określony w przepisach: 

 art. 25 ust. 2 pkt 4, ust. 5 pkt 2 i ust. 12 pkt 1 lit. b oraz art. 35a ust. 1 oraz 46 b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115), 

 § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu i warunków 

określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych 

Policji (Dz. U. poz. 1832), 

 § 10 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania 

kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 109), 

 § 1 ust. 3 decyzji nr 188 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru 

informacji, w tym danych osobowych, o badaniach psychologicznych w Policji o nazwie „SYNAPS” (Dz. Urz. KGP poz. 193). 

 

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

1) kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji; 

2) policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

3) użytkowników SYNAPS; 

4) administratorów technicznych SYNAPS; 

5) osób upoważnionych. 

Kategorie danych osobowych: 

ad. 1 nazwisko i imię, data urodzenia, płeć, numer ewidencyjny PESEL, numer z Centralnego Rejestru Doboru Kandydatów, poziom 

wykształcenia, wynik badania psychologicznego, opinię psychologiczną, dane dotyczące zdrowia, w rozumieniu art. 4 pkt 15 

rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (§ 9 ust. 1 pkt 1 decyzji nr 188 KGP z dnia 18 maja 2022 r.);  

mailto:biurokadr@policja.gov.pl


ad. 2 nazwisko i imię, stopień policyjny, numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacyjny, poziom wykształcenia, stanowisko 

służbowe, nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, wyniki badania psychologicznego, ocenę predyspozycji intelektualnych 

i osobowościowych badanego, opinię końcową z badania psychologicznego, dane dotyczące zdrowia, w rozumieniu art. 4 pkt 15 

rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 (§ 9 ust. 1 pkt 2  nr 188 KGP z dnia 18 maja 2022 r.); 

ad. 3 nazwisko i imię, identyfikator kadrowy, numer ewidencyjny PESEL, stanowisko służbowe, nazwę komórki i jednostki 

organizacyjną Policji, wyniki badań wykonanych w celach szkoleniowych lub w związku z realizacją zmian, o których mowa w § 4 

ust. 1 pkt 3, opinię psychologiczną lub ocenę predyspozycji intelektualnych i osobowościowych wykonaną w celach szkoleniowych 

lub w związku z realizacją zmian, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, (§ 9 ust. 1 pkt 3 decyzji nr 188 KGP z dnia 18 maja 2022 r.);  

ad. 4 nazwisko i imię, identyfikator kadrowy, stanowisko służbowe, nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji (§ 9 ust. 1 pkt 

4 decyzji nr 188 KGP z dnia 18 maja 2022 r.);  

ad. 5 nazwisko i imię, identyfikator kadrowy, stanowisko służbowe, nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji (§ 9 ust. 1 pkt 

5 decyzji nr 188 KGP z dnia 18 maja 2022 r.).  

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

w organizacjach międzynarodowych: 
  

W ramach postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji dane osobowe są przekazywane: 

 do komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach doboru Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego 

Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji, komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji, 

 właściwym komisjom lekarskim podległym Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

W ramach prowadzonych badań psychologicznych policjantów ubiegających się o podjęcie służby na określonych stanowiskach lub 

w określonych komórkach organizacyjnych jednostek organizacyjnych Policji dane osobowe przekazywane są wnioskującemu 

o zarządzenie badań. 

 

f) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym 

nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit 

drugi, dokumentację odpowiednich zabezpieczeń: 
  

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

 

g) okres przez który dane osobowe będą przechowywane:  
  

Nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania:  

 art. 5 ust. 1 lit. e RODO 

Okresy przetwarzania: 

1) 12 miesięcy w przypadku opinii negatywnej z badania psychologicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji; 

2) 24 miesiące w przypadku opinii pozytywnej z badania psychologicznego w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji; 

3) 12 miesięcy w przypadku przeprowadzenia badania psychologicznego ustalającego zdolność psychiczną policjanta do służby 

na określonych stanowiskach; 

4) okres niezbędny do realizacji zadań użytkownika SYNAPS - okres przetwarzania danych użytkowników SYNAPS, 

koordynatora merytorycznego SYNAPS, administratora technicznego systemu SYNAPS i osoby upoważnionej. 

ad. 1 i 2 wynika z § 31 ust. 3 oraz § 57 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

18 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby 

w Policji  

ad. 3 wynika z § 13 ust. 1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie trybu 

i warunków określania predyspozycji policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach 

organizacyjnych; 

ad. 4 wynika z decyzji nr 188 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie prowadzenia centralnego zbioru 

informacji, w tym danych osobowych, o badaniach psychologicznych w Policji o nazwie „SYNAPS”; 

 

oraz Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji 

(Dz. Urz. KGP poz. 21). 

 

* 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 z poźn. zm). 


