
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W WYDZIALE FINANSÓW 

Komórka organizacyjna KWP zs. w Radomiu: Wydział Finansów KWP zs. w Radomiu 

 imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: 

 - administrator: 
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI zs. w Radomiu  
dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 37/59, 26-605 Radom; 

 
- działający w imieniu administratora:  

Główny Księgowy  
Naczelnik Wydziału Finansów  
KWP zs. w Radomiu 

    dane kontaktowe:  
    ul. 11 Listopada 37/59,  
    nr tel. 048 3452804  
    nr faks: 048 345 27 23  
    e-mail: finanse.kwp@ra.policja.gov.pl 
 
-   kontakt Inspektora Bezpieczeństwa Informacji 
     e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl 
 

 cele przetwarzania: 

I wypełnienie obowiązków związanych ze stosunkiem służby/pracy policjantów i pracowników 
oraz wynikających z umów cywilno-prawnych, w tym: 
 

 1. płace (uposażenia), inne świadczenia zatrudnionych w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu 
mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, kartoteka i deklaracje podatku dochodowego od osób 
fizycznych oraz składki i świadczenia w ramach systemu ubezpieczeń społecznych;  

2. ewidencja przyznanych nagród z funduszu nagród i zapomóg Komendanta Wojewódzkiego Policji;  
3. umowy o pracę (umowy cywilno-prawne, rozkazy personalne) regulujące uprawnienia pracownika 

(funkcjonariusza) do płac i świadczeń wynikające ze stosunku służbowego; 
4. ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7); 
5. potrącenia prawne; 
6. ewidencja rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ROR); 
7. rozliczanie świadczeń i należności dla funkcjonariuszy i pracowników Policji; 
8. inwentaryzacja sprzętu i materiałów uzbrojenia znajdującego się na indywidualnym wyposażeniu 

policjantów. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów: 

a) ustawy o Policji, 
b) kodeksu pracy , 
c) ustawy o służbie cywilnej,  
d) ustawy o pracownikach urzędów państwowych, 
e) ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, 
f) ustawy o finansach publicznych, 
g) ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,  
h) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
i) ustawy o czasie pracy kierowców, 
j) ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
k) ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, 
l) ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,  
m) ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
n) ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
o) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  
p) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w 

okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego obliczania odszkodowań, 
odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w 
kodeksie pracy, 

q) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 
płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu 
elektronicznego poprzez transmisję danych, 
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r) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, 

s) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania 
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach 
administracji rządowej i pracowników innych jednostek, 

t) decyzji MSW z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetu 
państwa w części 42 – Sprawy Wewnętrzne, 

u) rozporządzenia MSWiA z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków korzystania przez 
policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego 
transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania 
zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego 
przejazdu, 

v) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 2014 roku w sprawie nagród i 
zapomóg dla policjantów oraz tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów, 

w) zarządzenia nr 5/2016 KWP zs. w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ze zm., 

x) rozporządzenia MSWiA z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i 
bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin, 

y) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.10.2002 r w sprawie 
wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i 
przeniesienia, 

z) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013r w sprawie należności 
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy 
budżetowej z tytułu podróży służbowych , 

aa) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25.03.2002 r. w spr. warunków ustalania oraz sposobu 
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, 
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, 

bb) rozporządzenia MSWiA z dnia 31.12.2002 r. w spr. wysokości i zasad otrzymania uposażenia i 
innych należności pieniężnych przez policjanta skierowanego do szkoły lub na przeszkolenie albo 
na studia w kraju, 

cc) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.10.2002r. w spr. 
wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i 
przeniesienia, 

dd) zarządzenia nr 12/17 KWP zs. w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku 
służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej 
Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji, 

ee) decyzja nr 109/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 11 maja 2017r. „Instrukcja w sprawie 
szczegółowych zasad inwentaryzacji składników majątkowych KWP zs.  w Radomiu, 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu 
mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, członkowie ich rodzin, świadczący pracę na podstawie umów 
cywilno-prawnych oraz byli funkcjonariusze i pracownicy. 

 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. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

II SYSTEM PŁATNIK 

 Prowadzenie bazy składek i świadczeń w ramach systemu ubezpieczeń społecznych przy 
wykorzystaniu systemu PŁATNIK. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci i pracownicy KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, 
osoby obce zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz byli funkcjonariusze bez uprawnień 
emerytalno-rentowych.  

 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, dane przekazywane są tylko 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa  

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

III Ewidencjonowanie świadczeń w ramach dobrowolnych ubezpieczeń, w tym: 

 1. przyznanych świadczeń z Funduszu Prewencyjnego PZU Komendy Wojewódzkiej Policji; 
2. przyznanych świadczeń z Funduszu Prewencyjnego PZU Komisja Centralna; 
3. ubezpieczonych w ramach dobrowolnych ubezpieczeń w firmach ubezpieczeniowych; 
4. świadczeń przyznanych w ramach porozumień ze związkami zawodowymi i TUW. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  
Umowy  ubezpieczenia grupowego pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi a związkami zawodowymi w ramach 
podpisanego porozumienia z KWP zs. w Radomiu oraz porozumienia z firmami ubezpieczeniowymi a KWP zs. w 
Radomiu. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 ubezpieczeni policjanci i pracownicy oraz ubezpieczeni członkowie ich rodzin 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 firmy ubezpieczeniowe w ramach podpisanych umów oraz porozumień  

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

IV PROWADZENIE POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W ZAKRESIE: 

 uposażeń i innych świadczeń pieniężnych policjantów, emerytów i rencistów policyjnych. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

- art. 99 - 131 ustawy o Policji; 
- ustawy kodeks postępowania administracyjnego; 
- ustawy postępowanie egzekucyjne w administracji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego, emeryci i renciści 
policyjni 

 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 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

V ROZLICZENIA PROJEKTÓW UE, w tym: 

 realizacja rozliczeń środków finansowych pozyskanych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora . Wymogi 
współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci i pracownicy KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 Wymogi współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 gdy ma to zastosowanie, informację o przekazaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej, w tym nazwę tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej: 

 Wymogi współpracy międzynarodowej w zakresie realizacji umów grantowych. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 



VI BIEGLI 

 rozliczanie kosztów KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu 
związanych z okazaniem, powołaniem biegłych, świadków i tłumaczy. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

- ustawa kodeks postępowania karnego,  
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.04.2013 roku w sprawie określenia stawek 
wynagrodzenia biegłych taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków 
niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 biegli, świadkowie i tłumacze oraz osoby wezwane do okazania 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

VII POSTĘPOWANIA, w tym: 

 1. prowadzenie postępowań odszkodowawczych. Wydawanie decyzji w przedmiocie prawa do 

jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w 

związku ze służbą w Policji KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego;  
2. koordynowanie i monitorowanie postępowań w przedmiocie szkód wyrządzonych w mieniu 

Skarbu Państwa znajdującym się w dyspozycji KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu 
mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, BSWP w Radomiu. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

ad.1 - ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie 
wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą; 

        - ustawa kodeks pracy;  
ad.2 decyzja nr 127/2018 KWP zs.  w Radomiu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do 

użytku służbowego „Instrukcji w sprawie postępowania oraz sposobu prowadzenia postępowań 
wyjaśniających w przypadkach szkód wyrządzonych przez funkcjonariuszy i pracowników Policji 
zatrudnionych w  jednostkach i komórkach organizacyjnych KWP zs. w Radomiu, funkcjonariuszy i 
pracowników komend miejskich i powiatowych garnizonu mazowieckiego, CBŚP, BSWP 
znajdujących się na terenie KWP zs w Radomiu, osoby trzecie i „siły natury”. 

ad.1, ad.2 - zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do 
użytku służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 Ad.1. policjanci pełniący służbę w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP garnizonu mazowieckiego,  
Ad. 2 . policjanci pełniący służbę oraz pracownicy zatrudnieni w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP 
garnizonu mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, BSWP w Radomiu 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

VIII UMOWY WYNIKAJĄCE Z KODEKSU CYWILNEGO – KOMORNIK, w tym: 

 ewidencjonowanie zajęć wierzytelności komorniczych celem kontroli realizacji zajęcia. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów: 
kodeksu postępowania cywilnego - art. 896, 909. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 



 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, z którymi podpisano umowy zlecenia lub o dzieło, 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach pozostałych umów 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane przekazywane są tylko 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

IX REALIZACJA POSTĘPOWAŃ WNIOSKOWYCH, w tym: 

 ewidencjonowanie świadczeń wypłaconych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

1. ustawa o Policji;   
2. ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 pracownicy, emeryci i renciści (byli pracownicy) oraz członkowie ich rodzin . 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

X KOLEŻEŃSKA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - POŻYCZKOWA 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów: 
- Rozporządzenie RM z dn.19.12.1992 w sprawie pracowniczych kas zapomogowo -pożyczkowych oraz   
  spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy;  
- Statut KKOP przy KWP zs. w Radomiu; 
- Zarządzenie nr 12/17 Komendanta Wojewódzkiego Policji zs w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie   
   Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz    
   podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji  - Załącznik nr 5 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 pracownicy, emeryci i renciści (byli pracownicy) oraz członkowie ich rodzin . 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 KRD, Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

XI REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA I DOKONYWANIA ZWROTÓW SUM DEPOZYTOWYCH, 
(ŚRODKÓW OBCYCH) PRZECHOWYWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ, w tym: 

 - niepodjęte należności, wynagrodzenia, świadczenia, wpływy sporne (mylne, zatrzymane do czasu 
wyjaśnienia), 
- kaucje mieszkaniowe, 
- zabezpieczenia należytego wykonania umów, 
- wadia, 
- inne sumy depozytowe – równowartości banknotów, monet zatrzymanych w związku z prowadzonymi 
postępowaniami do ekspertyzy bankowej. 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

- ustawy Prawo zamówień publicznych,  
- ustawy  z dnia 18.10.2006 o likwidacji niepodjętych depozytów,  



- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu 

Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
          -  zarządzenia nr 5/2016 KWP zs.  w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad 
             rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ze zm., 
          -  zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku  
             służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej  
             Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę, korpus służby cywilnej, pracownicy zatrudnieni w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP 
garnizonu mazowieckiego, kontrahenci w ramach realizowanych należności i zobowiązań , osoby fizyczne 
spoza resortu  

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane są przekazywane 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

XII OBSŁUGA FINANSOWO - KSIĘGOWA (SWOP - podsystem finansowo – księgowy – FK), w tym: 

 ewidencjonowanie dokumentów dotyczących rozrachunków z pracownikami i kontrahentami.  

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  

- ustawy o rachunkowości,  
- ustawy o finansach publicznych,  
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu 

Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
          -  zarządzenia nr 5/2016 KWP zs.  w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
              zasad rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ze zm., 
          -  zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku  
             służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej  
             Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 policjanci pełniący służbę, korpus służby cywilnej, pracownicy zatrudnieni w KWP zs. w Radomiu , KMP/KPP 
garnizonu mazowieckiego, CBŚP Zarządu w Radomiu, BSWP  w Radomiu, osoby obce zatrudnione na 
podstawie umowy cywilno-prawnej, kontrahenci w ramach realizacji należności i zobowiązań, osoby fizyczne 
spoza resortu od których w rozumieniu przepisów prawa pobierane są należności na rzecz Skarbu Państwa 
oraz rozliczenia wynikające z obowiązku prawnego. 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane są przekazywane 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

XIII REALIZACJA ZADAŃ DOTYCZĄCYCH FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI, w tym: 

 Rozliczanie porozumień 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  
          -  ustawy o Policji, 
          -  Decyzja nr 53/2005r. MKWP z dnia 30.03.05r. w sprawie utworzenia FWP województwa mazowieckiego  



          -  zarządzenia nr 5/2016 KWP zs.  w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia 
              zasad rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ze zm., 
          -  zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku  
             służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej  
             Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki, 
instytucje ubezpieczeniowe, policjanci pełniący służbę w KMP/KPP garnizonu mazowieckiego, osoby obce 
zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, kontrahenci w ramach dokonywanych zakupów. 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane są przekazywane 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa na podstawie zawieranych porozumień i umów. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

XIV REALIZACJA ZADAŃ DOTYCZĄCYCH ROZLICZANIA VAT, w tym: 

 Sporządzanie pliku JPK, rejestru oraz deklaracji VAT 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów:  
          -  ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, 
          - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa;  
          -  zarządzenia nr 5/2016 KWP zs.  w Radomiu z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia  zasad  
             rachunkowości w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ze zm., 
          -  zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku  
             służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie Wojewódzkiej  
             Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji. 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 Kontrahenci, którym wystawiane są faktury VAT sprzedaży i zakupu 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane są przekazywane 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 wynika z przepisów prawa. 

XV REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM WINDYKACJI NALEŻNOŚCI SKARBU PAŃSTWA, w tym: 

 Prowadzenie windykacji niepodatkowych należności publiczno-prawnych z tytułu opłat za pobyt w PdOZ 
w celu wytrzeźwienia, 
Prowadzenie windykacji należności publiczno-prawnych z tytułu kar w transporcie drogowym, 
Prowadzenie windykacji należności publiczno-prawnych z tytułu opłat za depozyt broni, 
Rozpatrywanie spraw w zakresie umarzania należności przysługującej Skarbowi Państwa, odraczania 
terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na 
raty, 
Prowadzenie windykacji należności cywilno-prawnych Skarbu Państwa. 
 

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

 art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie do wypełnienia prawnego obowiązku administratora, 
wynikającego z przepisów: 

- ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r.; 
- ustawy o Policji z dnia 06 kwietnia 1990r.; 
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa; 
- ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej;  
-      ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi; 
-      ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym; 
-       ustawy z dnia 21 maja 1999r o broni i amunicji, 
-       ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 



-      ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
-       ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r – Kodeks cywilny; 
-       ustawy z dn. 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego; 
-       Rozporządzenia MSWiA z dnia 09 czerwca 2004r w sprawie szczegółowych zasad 

deponowania broni i amunicji w depozycie Policji, Żandarmerii Wojskowej lub organu celnego 
oraz stawki odpłatności za ich przechowywanie w depozycie; 

-       zarządzenia nr 12/17 KWP zs.  w Radomiu z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzające do użytku 
służbowego „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu oraz podległych jednostek miejskich/powiatowych Policji; 

-       Zarządzenia nr 298 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 czerwca 2014r w sprawie określenia 
wysokości opłaty za pobyt w jednostce Policji; 

-       Decyzji KWP zs. w Radomiu nr 30/2018 z dnia 20 lutego 2018r w sprawie trybu pobierania 
zryczałtowanej opłaty za pobyt osób przyjętych do wytrzeźwienia, windykacji należności z 
tytułu tej opłaty, stosowania ulg w spłacie oraz upoważnienia osób do wystawiania i 
doręczania wezwań do zapłaty w Komendach Miejskich/Powiatowych Policji garnizonu 
mazowieckiego; 

-        Decyzji nr 266/17 KWP zs. w Radomiu z dnia 17 października 2017r w sprawie egzekwowania 
należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnych za 
naruszenia w transporcie drogowym oraz obiegu dokumentacji z tym związanej; 

 kategoria osób, których dane są przetwarzane: 

 Osoby fizyczne i prawne, względem których prowadzona jest windykacja należności 

 kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach 
trzecich lub w organizacjach międzynarodowych: 

 dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane są przekazywane 
podmiotom uprawnionym przepisami prawa. 

 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. 

 okres przechowywania: 

 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). 
 


