
Nazwa zbioru: Listy Kwalifikowanych Pracowników (LKP) 

Komórka organizacyjna KGP: Biuro Prewencji 
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:  

 Prowadzenie listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz listy kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego  

 

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

 Przesłanką przetwarzania danych osobowych w Aplikacji Listy Kwalifikowanych Pracowników jest wypełnienie 

przez administratora (Komendanta Głównego Policji) obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c. 

Zbiór „Listy kwalifikowanych pracowników” prowadzony jest na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 ze zm.) 

 

d) kategoria osób, których dane są przetwarzane:: 

 W zbiorze figurują osoby posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz osoby 

posiadające wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. 

 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Udostępnianie danych osobowych ze zbioru LKP odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.  

Nie udostępnia się danych odbiorcom z państw trzecich lub organizacjom międzynarodowym. 

 

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 przetwarzane są do momentu prawomocnej decyzji o skreśleniu z listy.   

 

* 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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