
Nazwa zbioru: System Obsługi Zasobów Mieszkaniowych i Ewidencji Osób Uprawnionych do Mieszkania 

Funkcyjnego zwany dalej „MIESZ-EK” 

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 faks: 22 60 118-74, 

e-mail: blpkgp@policja.gov.pl 

 

- 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 

b) cele przetwarzania:  

 Celem przetwarzania danych osobowych w systemie „MIESZ-EK” jest wspomaganie realizacji zadań określonych  

w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.), ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o 

zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży 

Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-

Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz.723 ze zm.), tj. realizacja uprawnień do 

świadczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego – równoważnika pieniężnego za brak / remont lokalu 

mieszkalnego oraz pomoc finansowa na jego uzyskanie, określonych w rozdziale VIII ustawy o Policji. 

c) 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. 88 , 89, 91, 92, 94, 96, 97, 98 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, ze zm.), 

- art. 29, 30 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 

Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 

Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 

r. poz.723 ze zm.), 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości  

i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 

pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 946), 

 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości  

i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 

pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 192 ze zm.), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy 

finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów (Dz. U. z 2013 r. poz. 

864 ze zm.), 

- § 6 i § 10 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 

wysokości i szczegółowych zasad przydziału, opróżnienia i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału  

i opróżnienia tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów (Dz. U. z 2020 r., poz. 947),  

- 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.). 

 

d) opis kategorii osób, których dane dotyczą i danych osobowych:  

 1. osób, których dane dotyczą: 

a) policjanci w służbie oraz zwolnieni ze służby, 

b) członkowie rodziny policjantów. 

 

mailto:blpkgp@policja.gov.pl
mailto:iod.kgp@policja.gov.pl


 

2. danych osobowych: 

ad. a) identyfikator, imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, stan cywilny, stopień, stopień wg etatu, data i grupa 

zaszeregowania, data przyjęcia do służby i zwolnienia, adres zamieszkania, 

ad. b) imię, nazwisko, data urodzenia, stan cywilny, data zawarcia związku małżeńskiego, data zameldowania. 

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

lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Komórki organizacyjne KGP. 

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: 

 Danych osobowych nie przekazujemy do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

g) 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):  

- ewidencja i teczki mieszkaniowe, karty mieszkaniowe, tj. akta mieszkaniowe policjantów, emerytów, rencistów, 

osób uprawnionych do policyjnej renty rodzinnej, zawierające decyzje Komendanta Głównego Policji o: przydziale 

lokalu mieszkalnego, przyznaniu pomocy finansowej, świadczeń związanych z prawem do lokalu – 50 lat,  

- świadczenia finansowe związane z prawem do lokalu, pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe, tj. decyzje 

Komendanta Głównego Policji o przyznaniu lub cofnięciu - 1 egz. odkłada się do akt mieszkaniowych (50 lat), 

naliczanie, realizacja wydatków, wypłaty – 10 lat. 

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.). 

 

 


