OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
PRZETWARZANYCH PRZEZ ARESZT ŚLEDCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM
Uprzejmie informujemy, że z dniem 25.05.2018 r. weszło w życie 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 takich danych oraz uchylenia
Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; dalej jako RODO).
Zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 lit. d RODO niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez właściwe organy do celów
zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych lub wykonywania kar, w tym ochrony
przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania takim zagrożeniom.
W powyższym zakresie obowiązuje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca Decyzję ramową Rady 2008/977/WSISW.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Kościuszki 30a,
reprezentowany przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 30a, tel. 58 775 92 51, fax: 58 775 01 03, e-mail:
iod_starogard_gd@sw.gov.pl;
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Służby Więziennej, które zostały określone w art. 2 ustawy z dnia 09.04.2010 r.
o Służbie Więziennej, a także innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących;
4. Zależnie od celu, co do zasady, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
a) zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np. udostępnianie danych osobowych osoby pozbawionej wolności osobom najbliższym (art.
24 ust. 4 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o Służbie Więziennej);
b) wykonanie umowy, której stroną jest Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, jak także podjęcia działań na żądanie osoby, której dany dotyczą, przed
zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. legitymowanie osób ubiegających się
o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych oraz deponowania dokumentów tożsamości osób przebywających na terenie jednostki
organizacyjnej (art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o Służbie Więziennej);
5. Państwa dane osobowe, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, są przechowywane na zasadach i w okresach, które określone zostały w Zarządzeniu
Nr 35/2016 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 01.07.2016 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz
instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;
6. W zakresie, oraz w granicach określonych przepisami RODO, w związku przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące
uprawnienia:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
b) prawo sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
c) prawo do usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO) - niemniej wskazane uprawnienie nie przysługuje w przypadku np. przetwarzania danych
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osobowych w celu wywiązanie się przez administratora z prawnego obowiązku ich przetwarzania (art. 17 ust. 3 lit. b RODO);
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
e) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO);
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 13 ust. 2 lit. c RODO) - w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie
zgody (tzn. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Prawo takie przysługuje w dowolnym momencie (ważne, aby treść oświadczenia o cofnięciu zgody dotarła do
administratora w taki sposób, że mógł się z nim zapoznać). Skorzystanie z tego uprawnienia pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego
przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody;
W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, mają Państwo prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa. Niepodanie
danych osobowych może wiązać się z niezałatwieniem sprawy np. osobie niewyrażającej zgody na poddanie się czynności legitymowania nie zezwala się na
wstęp do jednostki (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego trybu działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas
wykonywania czynności służbowych);
W sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane
profilowanie;
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Dane osobowe nie będą także
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba że taki obowiązek przekazania będzie wynikał z odrębnych przepisów prawa.
MONITORING

1. Teren Aresztu Śledczego w Starogardzie Gdańskim jest monitorowany przez wewnętrzny system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, w tym system
telewizji przemysłowej;
2. Działania takie mają m. in. na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w jednostce penitencjarnej, co stanowi jedno z podstawowych zadań Służby
Więziennej (art. 2 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 09.04.2010 r. o Służbie Więziennej);
3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym zakresie, stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
4. Podstawą prawną podejmowania powyższych działań stanowi również art. 73a § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (kkw), zgodnie
z treścią którego Zakłady karne mogą być monitorowane przez wewnętrzny system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, w tym przez system telewizji
przemysłowej;
5. Utrwalony obraz lub dźwięk, który nie zawiera informacji wskazujących na popełnienie przestępstwa lub nie jest istotny dla bezpieczeństwa zakładu
karnego albo bezpieczeństwa skazanego, podlega niezwłocznemu zniszczeniu (art. 73a § 6 kkw); W takim przypadku materiał przechowany jest przez 7 dni;
6. Jeżeli utrwalony obraz lub dźwięk jest istotny dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub bezpieczeństwa skazanego, dyrektor zakładu karnego podejmuje
decyzję o czasie jego przechowywania i sposobie wykorzystania (art. 73a § 7 kkw).
7. Sposób przechowywania, odtwarzania i niszenia utrwalonego obrazu lub dźwięku, jak również sposób udostępniania utrwalonego obrazu lub dźwięku
uprawnionym podmiotom określają przepisy rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.10.2009 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków
technicznych służących do przekazywania, odtwarznaia i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitoringu w zakładach karnych.

