
Nazwa zbioru: System Medycyna Pracy  

Komórka organizacyjna KWP: Wydział Kadr i Szkolenia  

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 

 administrator: 

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu  

Dane kontaktowe: ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom; 

 

działający w imieniu administratora: 

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia KWP z siedzibą w Radomiu, 

dane kontaktowe: 

ul. 11-go Listopada 37/59 26-600 Radom, 

nr tel.: 48 345 28 26, 

nr faksu: 048 345 29 47, 

e-mail: kadry.kwp@ra.policja.gov.pl 

b) cel przetwarzania: 

 wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa, tj. rejestrowanie i wystawianie skierowań na: 

− badania wstępne, okresowe i kontrolne,  

− turnusy rehabilitacyjne i antystresowe,  

− szczepienia ochronne,  

− badania do celów sanitarno- epidemiologicznych,  

− badania lekarskie i psychologiczne kierowców, 

− komisyjne badania lekarskie. 

c) podstawa prawna przetwarzania danych z art. 6 ust. 1 RODO*: 

 − art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, 

− art. 229 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 

i 1000),  

− Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1184),  

− art. 71a oraz 71b  Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (t. j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2067 z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie 

przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad 

pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych 

w Kodeksie Pracy (Dz. U.  z 2016 r. poz. 2067), 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  9 stycznia 2017 r. 

w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów  (Dz. U. z 2017 r. poz. 110), 

− Ustawa z dnia 28.11.2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu 

do spraw wewnętrznych, 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

skierowań do komisji lekarskich podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 

stosowanych w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej 

i Biurze Ochrony Rządu, 

− Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

d) kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci i pracownicy Policji, byli policjanci i pracownicy  

 

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

w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 podmioty medyczne świadczące usługi z zakresu medycyny pracy na podstawie zawartych umów 

f) gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa lub organizacji międzynarodowej:  

 dane osobowe w zbiorze Medycyna Pracy nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

g) okres przechowywania:  

 nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu ich przetwarzania: 

h) prawa przysługujące na podstawie RODO: 

 − prawo dostępu do własnych danych osobowych z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy 



z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

− prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, 

− prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, 

iż przetwarzanie Pani/Pana narusza przepisy 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. Rz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).  


