Nazwa zbioru: Zbiór Danych Daktyloskopijnych – Rejestracje Administracyjne
Komórka organizacyjna KGP: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji
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 CLKP
dane kontaktowe:
00-583 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 7,
tel. 22 60 157 23,
fax 22 60 155 57,
e-mail: clkp@policja.gov.pl
- inspektor ochrony danych w CLKP:
administrator bezpieczeństwa informacji CLKP
dane kontaktowe:
Aleje Ujazdowskie 7, 00-583 Warszawa, tel. 22 60 157 23, fax 22 60 155 57, piotr.grzegorczyk@policja.gov.pl
b)

cele przetwarzania:
Realizacja obowiązków wynikających z aktów prawnych dotyczących Eurodac i funkcjonowania krajowego
punktu dostępu do Eurodac.
podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie przez administratora obowiązku wynikającego z przepisu prawa, tj.:

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, z późn. zm.);

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836, z późn. zm.);

ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1525, z późn. zm.);

ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z późn. zm.);

rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego
i
Rady
(UE)
nr
603/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac […] (Dz. U. UE L 180/25, 29.6.2013);

zarządzenia Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie wykonywania przez
Policję zadań związanych z prowadzeniem zbiorów danych daktyloskopijnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 52);

porozumienia z dnia 01 czerwca 2015 r. pomiędzy Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym
Straży Granicznej, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Radą do Spraw Uchodźców oraz Centralnym
Laboratorium Kryminalistycznym Policji dot. wzajemnej współpracy oraz koordynacji działań w zakresie
realizacji przepisów rozporządzenia PE i R (UE) nr 603/2013 w odniesieniu do postępowań
administracyjnych prowadzonych w sprawach cudzoziemców (porozumienie administracyjne);

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2010 r. w sprawie gromadzenia
przez Straż Graniczną odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych, ich przetwarzania,
wykorzystywania i przekazywania innym organom oraz wzorów wykorzystywanych dokumentów (Dz. U. z
2010 r. Nr 134 poz. 902);

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r.
ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami
Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości;

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wzoru karty
daktyloskopijnej […] (Dz. U. 2014 poz. 1013 i poz. 1014);

c)

kategoria osób, których dane są przetwarzane:
- osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową,
- obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy zatrzymani w związku z nielegalnym przekroczeniem
granicy zewnętrznej,
- obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy przebywający nielegalnie w państwie członkowskim,
- osoby występujące z wnioskiem o uzyskanie informacji o danych, które ich dotyczą, zapisanych w
systemie Eurodac.

d)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Dane 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:
Dane nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

f)

okres przechowywania:
Przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż to wynika z przepisów 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).

