Nazwa zbioru:
REJESTR „BROŃ”
Komórka organizacyjna KGP: BIURO PREWENCJI 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 Prewencji KGP
dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
tel. 22 60 122-05,
fax 22 60 134-97,
bprew@policja.gov.pl

b)

cele przetwarzania:
Celem przetwarzania danych osobowych w rejestrze „Broń” jest wywiązanie się przez Komendanta Głównego Policji
z ustawowego obowiązku prowadzenia rejestru, zawierającego dane określone w art. 27 ust. 2 oraz art. 43 ust. 13
ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

c)

podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
Przesłanką przetwarzania danych osobowych w rejestrze „Broń” jest wypełnienie przez administratora (Komendanta
Głównego Policji) obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 pkt c.
Rejestr „Broń” prowadzony jest na podstawie następujących przepisów:
1. ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1839 z późn. zm.).
2. decyzja nr 460 Komendanta Głównego Policji z 7 listopada 2014 r. w sprawie prowadzenia rejestru „Broń” (Dz.
Urz. KGP z 2014 r., poz. 135 z późn. zm.)
3. decyzja nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu
Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2017 r., poz. 51).

d)

kategoria osób, których dane są przetwarzane::
-

osoby i podmioty ubiegające się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni,
osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni,
osoby posiadające kartę rejestracyjną broni,
podmioty ubiegające się o pozwolenie na broń na okaziciela (ubiegające się o świadectwo broni),
informacje dotyczące broni utraconej,
dane osobowe cudzoziemców, o których mowa w art. 39 ust 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 i 6
ustawy o broni i amunicji.

e)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Udostępnianie danych osobowych z rejestru „Broń” odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
Dane z rejestru „Broń” nie są udostępniane do odbiorów państw trzecich, ani odbiorców w organizacjach
międzynarodowych.

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:
Nie są przekazywane.

g)

okres przechowywania:
Dane osobowe są przetwarzane do czasu ustania podstaw do ich przetwarzania.

* 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).

