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CZĘŚĆ A PRZEDMIOT WNIOSKU 

Zgodnie z: art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860; art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861; art. 67 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862; 3 
 
 

proszę o: 
 

  dostęp do własnych danych osobowych przetwarzanych w SIS     

  sprostowanie własnych nieprawidłowych danych przetwarzanych w SIS (w CZĘŚCI C proszę podać, jakie dane należy sprostować lub jakie dane są 
nieprawdziwe i podać dane poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku) 

  usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem w SIS (w CZĘŚCI C proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać 
uzasadnienie potwierdzające zasadność usunięcia tych danych) 

 

CZĘŚĆ B DANE OSOBOWE 

 

CENTRALNY ORGAN TECHNICZNY KSI 
KOMENDA GŁÓWNA POLICJI 

UL. PUŁAWSKA 148/150 
02-624 WARSZAWA 

POLSKA 

 

 

 

1. Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI w języku polskim. 
2. Należy zaznaczyć tylko jedno pole w CZĘŚCI A. 
3. Należy wypełnić wszystkie pola oznaczone (*) oraz UZASADNIENIE WNIOSKU w 

przypadkach określonych w CZĘŚCI  C. 
4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. 
zm.), zwanej dalej „kpa”, należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo. 

5. W celu jednoznacznej identyfikacji danych, wnioskodawca może dołączyć kserokopię strony 
dokumentu tożsamości zawierającej dane osobowe. 

6. Jeżeli administrator ma uzasadnione wątpliwości co do tożsamości osoby, która złożyła wniosek, 
może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby, 
zgodnie z art. 28 uoodozp1  oraz art. 12 ust. 6 RODO2. 

WNIOSEK (WZÓR) 
dotyczący przetwarzania danych osobowych w SIS 

1. NAZWISKO* 
 

Nazwisko poprzednie  Nazwisko rodowe  

2. IMIĘ/IMIONA*  

3. DATA URODZENIA* D D  M M  R R R R 
4. MIEJSCE 

URODZENIA* miejscowość  kraj  

5. OBYWATELSTWO*  

6. Numer PESEL (jeśli 
osoba posiada)            7. PŁEĆ K  M  

8. MIEJSCE 
ZAMIESZKANIA 

ulica  nr domu / 
mieszkania  

miejscowość  kod pocztowy  

powiat/rejon  województwo / 
obwód  

kraj 
 

9. ADRES DO 
KORESPONDENCJI  

ZWROTNEJ * 
(nie dotyczy wniosku 
złożonego poprzez ePUAP) 

ulica  nr domu / 
mieszkania  

miejscowość  kod pocztowy  

powiat/rejon  województwo / 
obwód  

kraj  
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CZĘŚĆ C UZASADNIENIE WNIOSKU 

Uzasadnienie wniosku jest obowiązkowe w przypadku złożenia wniosku o: 
- sprostowanie własnych nieprawidłowych danych przetwarzanych w SIS (proszę podać, jakie dane należy sprostować lub jakie są nieprawdzie i podać dane 
poprawne oraz wskazać uzasadnienie potwierdzające zasadność wniosku). 
- usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem w SIS (proszę podać, jakie dane należy usunąć oraz wskazać uzasadnienie 
potwierdzające zasadność usunięcia tych danych) 

 
 

 
 

 
 

WNIOSKODAWCA / PEŁNOMOCNIK 
niepotrzebne skreślić 

 

 

-------------------------------------------- 

Własnoręczny podpis* 

 

 

 

1 Ustawa z dnia  14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125 z 
późn. zm.). 

2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1, z późn. zm.). 

3 Dotyczy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do 

celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. U. UE L 312 z 7.12.2018, s. 1), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, 

zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 14, z późn. zm.), 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu 

Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 

2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56, z 
późn. zm.). 

 

 

Załączniki: 

1. …………………………………. 

2. …………………………………. 

3. …………………………………. 

4. …………………………………. 
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Klauzula informacyjna 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wniosków osób w zakresie przetwarzania ich danych osobowych w Systemie Informacyjnym 
Schengen (SIS) 

 
DLA WNIOSKODAWCY 

 
 
1. Administrator danych  

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen 
oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez Krajowy System 
Informatyczny (KSI) jest Centralny organ techniczny KSI – Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 
Warszawa. 
Mogą się Państwo kontaktować z administratorem danych osobowych w następujący sposób: 
- listownie, na adres: ul. Puławska 148/150, 02 - 624 Warszawa 
- przez elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Głównej Policji - /PolicjaKGP/skrytka (ePUAP). 

 
2. Inspektor ochrony danych 

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować: 
− listownie na adres siedziby: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.  
− poprzez e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl, 
− przez elektroniczną skrzynkę podawczą Komendy Głównej Policji - /PolicjaKGP/skrytka (ePUAP). 
Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 
 

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawy prawne 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, niezbędnych do realizacji Pani/Pana wniosku w zakresie przetwarzania 
danych osobowych w SIS, jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z rozdziałem III RODO.  
Dane osobowe są przetwarzane w celu: 

− realizacji wniosku o dostęp do danych osobowych, wniosku o sprostowanie własnych nieprawidłowych danych 
przetwarzanych w SIS lub wniosku o  usunięcie własnych danych osobowych przetwarzanych niezgodnie z prawem w 
SIS, 

− potwierdzenia tożsamości osoby w związku z realizacją wniosku. 
 
4. Odbiorcy danych 

Odbiorcą danych osobowych może być minister właściwy do spraw cyfryzacji, w przypadku, jeśli wniosek do Komendanta 
Głównego Policji, został przekazany za pośrednictwem ePUAP, jak również będą przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 
pkt 9 RODO o ile zaistnieje którakolwiek z podstaw dopuszczalności przetwarzania danych osobowych określonych w art. 6 
RODO.  
 

5. Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji wniosku osoby w zakresie przetwarzania jej danych 
osobowych w SIS, a następnie archiwizowane i brakowane zgodnie z zasadami określonymi w aktach normatywnych 
administratora danych osobowych, a dłużej w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO. 

 
6. Prawo osób do dostępu do danych osobowych ich dotyczących 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:  
- dostępu do swoich danych; 
- sprostowania swoich danych; 
- usunięcia swoich danych z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO; 

- ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przepisów o 

ochronie danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
 
7. Obowiązek podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z celami, o których mowa w pkt 3. 
Administrator danych osobowych nie będzie mógł zrealizować wniosku, jeśli wykaże, iż nie jest w stanie zidentyfikować osoby, 
której dane dotyczą, zgodnie z art. 12 ust. 2 RODO. 

 

8.  Inne informacje 
Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 
Dane osobowe nie będą przekazywane ani udostępniane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym. 
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