Nazwa zbioru: System ewidencji magazynowej składników majątku „MANKO”
Komórka organizacyjna KGP: Biuro Logistyki Policji 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 Logistyki Policji KGP
dane kontaktowe:
ul. Domaniewska 36/38, 02-542 Warszawa,
nr tel: 22 60 118-65, nr faksu: 22 60 118-74,
e-mail: blpkgp@policja.gov.pl

b)

c)

d)

- inspektor ochrony danych w KGP:
insp. Urszula Chełstowska-Ogrodowicz
dane kontaktowe:
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa,
tel.: 47 72 128-99, faks: 47 72 125-39,
e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl
cele przetwarzania:
Celem przetwarzania danych osobowych w systemie „MANKO” jest wspomaganie realizacji zadań określonych
w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.) oraz w ustawie kodeks pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), tj. prowadzenie ewidencji umundurowania, wyposażenia specjalnego i odzieży roboczej
funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*:
art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 2 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązków
i wykonywania szczególnych prac przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy,
zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa
członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi
odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą.
podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
- art. 70, 71 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.),
- art. 233, 2379 ustawy kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn.zm ),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania
policjantów (Dz. U. 90 poz. 738, z późn.zm),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r. poz.1650, z późn.zm),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie ogłoszenia
w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za
umundurowanie ( Dz. U. z 2010 poz.279, tj. z dnia 15 czerwca 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1299),
- zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia
jednostek, komórek organizacyjnych Policji i Policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania
i użytkowania ( Dz. Urz. KGP poz. 70 z późn. zm),
- zarządzenie nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalania rodzajów
i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla
pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji ( Dz. Urz. KGP poz. 58 z późn. zm),
- zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej
Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.).
opis kategorii osób, których dane dotyczą i danych osobowych:
1. osób, których dane dotyczą:
a) policjanci w służbie oraz zwolnieni ze służby,
b) pracownicy Policji zatrudnieni w ramach korpusu służby cywilnej oraz zwolnieni,
c) pozostali pracownicy Policji oraz zwolnieni.
2. danych osobowych:
ad. a) identyfikator, stopień, imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, w której pełni służbę, płeć
(dotyczy stawek równoważnika pieniężnego w zamian umundurowania), imię ojca, dane o urlopach bezpłatnych
i wychowawczych, zwieszeniach i o delegowaniach, rodzaj służby (kandydacka, przygotowawcza, stała),
przeniesienia służbowe w ramach wydziałów, biur, innych jednostek organizacyjnych Policji, mianowania na stopnie
policyjne,
ad. b) i c) identyfikator, imię i nazwisko, stanowisko, komórka organizacyjna, w której jest zatrudniony, płeć,
wielkość etatu, dane o urlopach bezpłatnych i wychowawczych, zwieszeniach i o delegowaniach, przeniesienia
służbowe w ramach wydziałów, biur, innych jednostek organizacyjnych Policji.

e)

f)

h)

kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich
lub w organizacjach międzynarodowych:
Komórki organizacyjne KGP, CBŚP, BSWP, CPKP „BOA”.
gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Danych osobowych nie przekazujemy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
okres przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przechowywane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których są
przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów archiwalnych:
- ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164),
zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania
zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16 poz. 95 z późn. zm.), zarządzenia nr 93
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. MSWiA.2008.1.1.), zarządzenia
nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie Jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
(Dz. Urz. KGP poz. 21):
- umundurowanie, wyposażenie specjalne, przyjęcie, wydanie, pranie, konserwacja – 5 lat,
- środki higieny osobistej, wydanie, wymiana, zniszczenie, pozostała dokumentacja – 2 lata.
W formie elektronicznej stosuje się mechanizm składowania baz danych „BACKUP DATABASE” ochraniając dane
przed utratą oraz kopiowaniem danych na nośnik zewnętrzny - nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich
przetwarzania.– art. 5 ust.1 lit. e RODO*.

* 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, z późn.zm.).
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