
Nazwa zbioru: Usługi psychologiczne 

Komórka organizacyjna KWP z siedzibą w Radomiu: Sekcja Psychologów  

a) imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe:  
 − administrator: 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU 
dane kontaktowe: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom 

− inspektor ochrony danych: 
dane kontaktowe: 
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, 
tel. miejski: (48) 345-22-14, (048) 345-22-17 

tel. do sekretariatu wydziału ds. OIN (048) 345-22-17 
nr faksu: (048) 345-36-11, 
e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl 

b) cele przetwarzania:  
 

Zbiór został utworzony w celu zapewnienia sprawnej oraz prawidłowej realizacji zadań w zakresie: 
− udzielania policjantom lub pracownikom pomocy psychologicznej, 
− prowadzenia psychoterapii policjantów lub pracowników, 
− sporządzania psychologicznych analiz usiłowania samobójstwa policjantów lub pracowników, 
− prowadzenia kwalifikacji policjantów lub pracowników do udziału w zajęciach ukierunkowanych na profilaktykę 

i redukcję stresu, w tym w turnusach lub warsztatach antystresowych, 
− oceny predyspozycji psychologicznych policjantów do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie 

policyjnym, 
− doradztwa dla osób stanowiących kadrę kierowniczą w zakresie umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, 

− prowadzenia badań atmosfery pracy i służby, 

− prowadzenie mediacji w polubownym rozwiązaniu problemów i konfliktów występujących w służbie lub pracy, 

− psychoedukacji oraz lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników 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. 

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – pisemne oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Realizacja czynności przetwarzania danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy: 

− ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów ( Dz. U. 2001 r. 

Nr 73 poz. 763, z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.), 

− rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby 

poza granicami państwa (Dz. U. Nr 207, poz. 1755; z 2009 Nr 102, poz. 841; z 2014 r. poz. 1347 oraz z 2018 r. 

poz. 782), 

− rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126 poz. 877), 

− zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. z 2013 r. 

poz. 50 z późn. zm.), 

− zarządzenia nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania 

niektórych zadań służbowych przez psychologów pełniących służbę lub zatrudnionych w jednostkach 

organizacyjnych Policji (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 118), 

− wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad nabywania 

i gospodarowania miejscami na turnusach profilaktyczno-rehabilitacyjnych i turnusach antystresowych 

w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. z 2002 r. Nr 5 poz. 28, z późn. zm.), 

− rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie uprawnień i obowiązków policjantów delegowanych do pełnienia służby 

poza granicami państwa (Dz. U. Nr 207 poz. 1755, z późn. zm.), 

                                                 
* - 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). 



− decyzji nr 137 Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

w życie „Wewnętrznej Procedury dyskryminacyjnej i antymobbingowej w KWP z s. w Radomiu oraz SPPP  

w Radomiu i Płocku”, 

− decyzji nr 20 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie 

powołania Komisji  do spraw przydziału miejsc na turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i turnusy antystresowe, 

− decyzji nr 289 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie 

doskonalenia zawodowego lokalnego policjantów garnizonu mazowieckiego, 

− decyzji nr 287 Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia w życie „Polityki szkoleniowej Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dot. 

członków korpusu służby cywilnej i pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych  

w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz Samodzielnych Pododdziałach Prewencji Policji  

w Radomiu i w Płocku” 

d) kategoria osób, których dane są przetwarzane: 
 

− policjanci pełniący służbę i pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych garnizonu mazowieckiego oraz 

- w porozumieniu z komórką właściwą w sprawach psychologii Centralnego Biura Śledczego Policji –policjanci 

pełniących służbę  i pracownicy zatrudnieni w komórkach Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na 

terenie garnizonu. 

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

w organizacjach międzynarodowych: 
 − brak odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. 

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: 
 

− dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

g) okres przechowywania:  
 

− art. 5 ust. 1 lit. e RODO – 5 lat od zakończenia sprawy. 

Sposób postępowania z dokumentacją manualną: ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217) oraz zarządzenie nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1 z późn. 

zm.). 

h) prawa przysługujące na podstawie RODO 
 - prawo dostępu do własnych danych osobowych zgodne z przepisami, 

- prawo żądania od administratora sprostowania lub uzupełnienia danych, 
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także w związku z tym prawo do 

żądania usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, co skutkować będzie odstąpieniem od prowadzenia 

postępowania kwalifikacyjnego bądź badania predyspozycji i umiejętności kierowniczych, 

- prawo do przenoszenia danych, 
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.  
 


