Nazwa zbioru: System Obsługi Zasobów Mieszkaniowych i Ewidencji Osób Uprawnionych
do Mieszkania Funkcyjnego zwany dalej (MIESZEK)
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Logistyki Policji KGP
a)

b)

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 Logistyki Policji KGP
dane kontaktowe:
ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa,
nr tel: 22 60 118-65,
nr faks: 22 60 118-74,
e-mail: blpkgp@policja.gov.pl
cele przetwarzania:
Celem przetwarzania danych osobowych MIESZEK jest wspomaganie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067), oraz w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrywaniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej,
Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132).
Obsługa zasobów mieszkaniowych i ewidencji osób uprawnionych do mieszkania funkcyjnego.
podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze
wynikającego z przepisów prawa tj.:
- ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067).
- ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrywaniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Straży Pożarnej i Służby Więziennej
oraz ich rodzin (Dz. U. z 2018 r. poz.132).

c)

kategoria osób, których dane są przetwarzane:
Funkcjonariusze Policji KGP oraz emeryci i renciści KGP.

d)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.

e)

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.

f)

okres przechowywania:
Zgodnie z przepisami prawa.

* 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).

