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ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
USTAWA WDRAŻAJĄCA DYREKTYWĘ 2016/680
Dopuszczalny zakres przetwarzania danych osobowych
1. Właściwe organy przetwarzają dane osobowe wyłącznie w zakresie
niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku
wynikającego z przepisu prawa.
2. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych zebranych pierwotnie w
jednym z celów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w innych nowych celach, o
których mowa w art. 1 pkt 1, o ile:
1) administratorowi wolno przetwarzać takie dane osobowe w innym nowym
celu na mocy odrębnych przepisów;
2) przetwarzanie jest niezbędne i proporcjonalne w tym innym nowym celu na
mocy odrębnych przepisów.

Art. 13

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
USTAWA WDRAŻAJĄCA DYREKTYWĘ 2016/680

3. Dopuszcza się przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż
określone w art. 1 pkt 1, jeżeli przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie.
4. Dopuszcza się wykorzystanie przetwarzania danych osobowych zebranych
do celów, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie niezbędnym do ich
archiwizacji w interesie publicznym oraz do celów naukowych, statystycznych
lub historycznych, o ile podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom praw i
wolności osób, których dane dotyczą.

Art. 13

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
DYREKTYWA 2016/680
Zgodność przetwarzania z prawem
1. Państwa członkowskie zapewniają, by przetwarzanie było zgodne z prawem
wyłącznie wówczas i w zakresie, w jakim jest ono niezbędne do wykonania
zadania realizowanego przez właściwy organ w celach określonych w art. 1 ust.
1 oraz ma podstawę w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.
2. Prawo państwa członkowskiego regulujące przetwarzanie w zakresie
stosowania niniejszej dyrektywy określa co najmniej powody przetwarzania,
dane osobowe mające podlegać przetwarzaniu oraz cele przetwarzania.

Art. 8

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
DYREKTYWA 2016/680
Dane osobowe należy zbierać w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach mieszczących się w zakresie zastosowania niniejszej
dyrektywy i nie należy ich przetwarzać w celach niezgodnych z zapobieganiem
przestępczości, prowadzeniem postępowań przygotowawczych, wykrywaniem
i ściganiem czynów zabronionych i wykonywaniem kar, w tym z ochroną przed
zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobieganiem takim
zagrożeniom. Jeżeli dane osobowe przetwarza ten sam lub inny administrator
w celu wchodzącym w zakres stosowania niniejszej dyrektywy, ale innym niż
cel, w którym dane zostały zebrane, przetwarzanie takie powinno być
dopuszczalne, pod warunkiem że przetwarzanie jest dozwolone na mocy
mających zastosowanie przepisów prawa oraz jest niezbędne i proporcjonalne
do tego innego celu.

Motyw (29)

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
USTAWA WDRAŻAJĄCA DYREKTYWĘ 2016/680
DANE WRAŻLIWE
1. Niedopuszczalne jest przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie
rasowe, etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, światopoglądowe,
przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych,
danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
danych dotyczących zdrowia, danych dotyczących seksualności i orientacji seksualnej
osoby fizycznej, zwanych dalej "danymi wrażliwymi".
2. Dopuszcza się przetwarzanie danych wrażliwych, jeżeli:
1) przepisy prawa zezwalają na ich przetwarzanie lub
2) jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia lub interesów osoby, której dane
dotyczą, lub innej osoby, lub
3) dane takie zostały upublicznione przez osobę, której dotyczą.

Art. 14

POLICJA

1j. Przetwarzanie danych osobowych przez Policję w celach, o
których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, odbywa się na
podstawie ustawy, prawa Unii Europejskiej oraz postanowień
umów międzynarodowych.
1k. W przypadku podejrzanych Policja pobiera wymazy ze
śluzówki policzków oraz dane osobowe, o których mowa w art.
21a ust. 2 pkt 2 lit. b-h i art. 21h ust. 2 pkt 2 i 3, w celach, o
których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. d.

Art. 20

POLICJA

1l. Policja pobiera odciski linii papilarnych lub wymazy ze śluzówki
policzków od funkcjonariuszy i pracowników Policji wykonujących
służbowe czynności związane z ujawnianiem, zabezpieczaniem
lub badaniem śladów związanych z podejrzeniem popełnienia
czynu zabronionego w celach wyeliminowania pozostawionych
przez nich śladów.

Art. 20

POLICJA

Komendant Główny Policji prowadzi zbiór danych zawierający
informacje o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego
(DNA), zwany dalej "zbiorem danych DNA", którego jest
administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Art. 21a

POLICJA
1. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. a-j, wprowadza się
do zbioru danych DNA na podstawie zarządzenia:
1) prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub sądu - w przypadku analizy kwasu
deoksyrybonukleinowego (DNA) przeprowadzonej w związku z:
a) postępowaniem karnym, b) postępowaniem w sprawach nieletnich, c) postępowaniem
określonym w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami
psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, d)
postępowaniem wobec osób wymienionych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o
działaniach antyterrorystycznych, e) postępowaniem wobec osób skazanych;
2) prowadzącego czynności - w przypadku osób o nieustalonej tożsamości, osób usiłujących ukryć
swoją tożsamość, zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, osób zaginionych oraz osób, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c.
2. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 lit. k, wprowadza się
do zbioru danych DNA na podstawie wniosku właściwego miejscowo organu Policji, przed
podjęciem przez policjantów i pracowników Policji pierwszych czynności służbowych związanych z
ujawnianiem, zabezpieczaniem lub badaniem śladów związanych z podejrzeniem popełnienia
czynu zabronionego.

Art. 21b

POLICJA

1. W weryfikacji, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 14
grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, uczestniczą
jednostki organizacyjne Policji, służby, instytucje państwowe lub
organy władzy publicznej, które przekazały informacje, w tym
dane osobowe, do zbioru danych DNA.

Art. 21 e

POLICJA
2. Informacje, w tym dane osobowe, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku gdy:
1) zostało umorzone postępowanie z uwagi na to, że:
a) czynu stanowiącego podstawę wprowadzenia danych osobowych do zbioru danych nie
popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia,
b) zdarzenie lub okoliczność, w związku z którymi wprowadzono dane osobowe do zbioru danych,
nie ma znamion czynu zabronionego;
2) osoba, której dane dotyczą:
a) została uniewinniona prawomocnym wyrokiem sądu,
b) ukończyła 100. rok życia,
c) zmarła;
3) tożsamość zwłok ludzkich została ustalona;
4) utracą swoją przydatność eliminacyjną, jednakże nie dłużej niż po upływie 5 lat od dnia ustania
stosunku służbowego lub pracy - w przypadku osób, o których mowa w art. 20 ust. 1l.

Art. 21e

POLICJA

3. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1
lit. h, usuwa się ze zbioru danych DNA, po upływie okresu przedawnienia
karalności przestępstwa, na wniosek organu prowadzącego postępowanie karne.
4. Informacje, w tym dane osobowe osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1
lit. i oraz j, usuwa się ze zbioru danych DNA, w przypadku odnalezienia lub
ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub po upływie 55 lat od dnia
rozpoczęcia ich przetwarzania w zbiorze danych DNA. Informacje te, w tym dane
osobowe, usuwa się na wniosek jednostki organizacyjnej, służby, instytucji
państwowej lub organu władzy publicznej prowadzącej poszukiwanie lub osoby
zaginionej.
5. Usunięcia informacji, w tym danych osobowych osób, o których mowa w art.
21a ust. 2 pkt 1 lit. a-g oraz i-k, ze zbioru danych DNA oraz zniszczenia próbek
biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji,
sporządzając z tych czynności protokół.";

Art. 21e

POLICJA

1h. W przypadku likwidowania systemów, zbiorów danych lub
zestawów zbiorów informacji, w tym danych osobowych,
dokonuje tego komisja wyznaczana przez kierowników jednostek
organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f, z czego
sporządza się protokół.
1i. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa
w ust. 1f, prowadzą rejestr systemów, zbiorów danych lub
zestawów zbiorów danych, w których przetwarza się informacje,
w tym dane osobowe.

Art. 20

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
POLICJA

5) po art. 15a dodaje się art. 15b i art. 15c w brzmieniu:
Art. 15b. Informacje uzyskane podczas realizacji czynności, o których
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5a i 5b, w tym dane osobowe niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo
postępowania w sprawach o wykroczenia, postępowania
dyscyplinarnego lub mogących być wykorzystanymi w postępowaniu w
ramach czynności wyjaśniających albo dowodów mających znaczenie
dla toczących się takich postępowań, Policja przechowuje przez okres
co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia
zarejestrowania, a następnie je niszczy. W przypadku czynności
operacyjno-rozpoznawczych terminy, o których mowa w zdaniu
pierwszym, są liczone od dnia zakończenia realizacji tych czynności.

art. 58 pkt) 5

POLICJA

Art. 15c. W przypadkach, o których mowa w art. 15 ust.
1 pkt 5b, z wyłączeniem działań kontrterrorystycznych
oraz wspierania działań jednostek organizacyjnych
Policji przez służbę kontrterrorystyczną w warunkach
szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia
specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej
taktyki działań, funkcjonariusz Policji w miarę
możliwości uprzedza osobę, wobec której podejmuje
czynności, o rejestrowaniu obrazu lub dźwięku.
art. 58 pkt) 5

POLICJA

Policja w zakresie swojej właściwości przetwarza informacje, w tym dane
osobowe, uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby,
instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej. Przetwarzanie
informacji, w tym danych osobowych, przez Policję może mieć charakter
niejawny, odbywać się bez zgody i wiedzy, osoby której dane dotyczą, oraz z
wykorzystaniem środków technicznych. Służby, instytucje państwowe oraz
organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia
Policji informacji, w tym danych osobowych. W szczególności Policja jest
uprawniona do uzyskiwania informacji, w tym danych osobowych:
1) gromadzonych w administrowanych przez nich zbiorach danych lub
rejestrach;
2) uzyskanych przez te służby lub organy w wyniku wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzonej kontroli operacyjnej.

Art.. 58 pkt) 6b

POLICJA

1f. Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, dyrektor
Centralnego
Laboratorium
Kryminalistycznego
Policji,
komendanci
wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendanci powiatowi (miejscy i rejonowi)
Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz komendanci
szkół policyjnych są administratorami danych osobowych w stosunku do
zbiorów danych osobowych utworzonych przez nich w celu realizacji zadań
ustawowych.
1g. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1f,
mogą tworzyć lub likwidować w drodze decyzji systemy, zbiory danych lub
zestawy zbiorów danych, inne niż określone w niniejszej ustawie, w których
przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, w celu realizacji przez Policję
zadań ustawowych.

Art.. 58 pkt) 6b

POLICJA

1. W związku z obsługą zadań, o których mowa w art. 20e ust. 1 pkt 1,
Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane
osobowe osób, których dane uzyskano w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 1 ust. 2 i 3, i w tym zakresie jest administratorem w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych.
2. W związku z obsługą zgłoszeń alarmowych, o których mowa w art. 20e ust. 1
pkt 2, Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym
dane osobowe osób określonych w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o
systemie powiadamiania ratunkowego, i w tym zakresie jest administratorem
w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

Art. 58 pkt 13)

POLICJA

3. Komendant Główny Policji przetwarza w SWD Policji informacje, w tym dane
osobowe, w celu:
1) ewidencjonowania i dokumentowania przyjmowanych zgłoszeń o
zdarzeniach oraz podjętych interwencjach;
2) zapewnienia właściwej reakcji Policji na zdarzenie;
3) współdziałania Policji z centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi
służbami ratowniczymi;
4) zabezpieczania danych o źródłach dowodowych oraz prowadzenia analizy
zagrożenia.
4. Informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane w SWD Policji usuwa się
automatycznie po upływie 5 lat od ich rejestracji."

Art. 58 pkt 13)

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

Państwowa Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez wiedzy i zgody
osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji swoich ustawowych zadań:
Zadaniem Państwowej Straży Rybackiej jest kontrola przestrzegania ustawy
oraz przepisów wydanych na jej podstawie, w tym kontrolowanie osób i ich
legitymowanie.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o których
mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest komendant wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej.

art. 57

ZMIANY W PRZEPISACH SZCZEGÓLNYCH
SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA

Społeczna Straż Rybacka może przetwarzać dane osobowe bez
wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, w celu realizacji
swoich ustawowych zadań.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach, o
których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o
ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, jest komendant
właściwej jednostki Społecznej Straży Rybackiej

art. 57

STRAŻ GRANICZNA

w art. 1:
a) w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie: przetwarzanie informacji, w tym danych
osobowych, z zakresu ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu
granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz
udostępnianie ich sądom, prokuratorom, organom administracji publicznej i
innym organom państwowym, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
odrębnych ustaw, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i
2a współdziała z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz
innych państw, a także organizacjami międzynarodowymi, w tym z
Międzynarodową Organizacją Policji Kryminalnej - Interpol.

Art. 59

STRAŻ GRANICZNA

Art. 9ca. 1. Straż Graniczna w celu ochrony obiektów, o których mowa w art. 9c
ust. 1, może wprowadzić nadzór nad terenem użytkowanych obiektów lub
terenem przyległym do obiektów w postaci środków technicznych oraz
urządzeń elektronicznego systemu monitorującego stan bezpieczeństwa
obiektu umożliwiających rejestrację obrazu, a także środków organizacyjnych i
technicznych zapewniających identyfikację i kontrolę osób przebywających w
użytkowanych obiektach, w tym przepustek zawierających wizerunek twarzy,
oraz systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje o
przepustkach, w tym dane osób, którym je wydano.
2. System monitorujący, o którym mowa w ust. 1, stosuje się jedynie w
miejscach i pomieszczeniach, w których zapewnia on realizację celu
określonego w ust. 1, z wyłączeniem miejsc przeznaczonych do celów
sanitarno-higienicznych.

Art. 59 pkt 4)

STRAŻ GRANICZNA

3. Zarejestrowany obraz przetwarza się wyłącznie do celów, dla których został
zebrany, i przechowuje się przez okres nieprzekraczający 1 roku. Dane osób, w
tym wizerunek twarzy, wykorzystywane do identyfikacji i kontroli osób
przebywających w użytkowanych obiektach, przechowuje się nie dłużej niż jest
to konieczne do realizacji tego celu.
4. W przypadku gdy zarejestrowany obraz stanowi dowód w postępowaniu lub
powzięto informacje, że może on stanowić dowód w postępowaniu, termin
określony w ust. 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania.

Art. 59 pkt 4)

STRAŻ GRANICZNA

11. Komendant Główny Straży Granicznej jest administratorem danych
osobowych przetwarzanych przez Straż Graniczną w celu realizacji ustawowych
zadań.
12. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić do przetwarzania
danych osobowych, o których mowa w ust. 11, komendantów oddziałów
Straży Granicznej, Komendanta BSWSG, komendantów ośrodków szkolenia
Straży Granicznej, komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz
kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej.
13. Komendant Główny Straży Granicznej może upoważnić osoby, o których
mowa w ust. 12, do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do
przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 11, podległym im
pracownikom i funkcjonariuszom Straży Granicznej.
Art. 59 pkt 5)

obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej i administracja morska

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.
U. z 2019 r. poz. 125), jest dyrektor urzędu morskiego.

Art. 60

Inspekcja Ochrony Środowiska

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa
w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.
U. z 2019 r. poz. 125), jest minister właściwy do spraw środowiska, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska lub wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

Art. 61

LASY

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest
minister właściwy do spraw środowiska lub Główny Inspektor Straży Leśnej.

Art. 62

PRAWO ŁOWIECKIE

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w art. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), jest
minister właściwy do spraw środowiska lub komendant wojewódzki Państwowej Straży
Łowieckiej.

Art. 63

Żandarmeria Wojskowa
1. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji ustawowych zadań jest uprawniona do
przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, oraz ich wymiany z właściwymi
organami i instytucjami krajowymi Unii Europejskiej oraz innych państw, a także
organizacjami międzynarodowymi.
2. Żandarmeria Wojskowa w celach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), przetwarza dane osobowe w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań ustawowych związanych z zapobieganiem i zwalczaniem
przestępstw oraz przestępstw skarbowych, a także wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych,
w tym dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 tej ustawy. Dane dotyczące kodu
genetycznego obejmują informacje wyłącznie o niekodującej części DNA.
3. Żandarmeria Wojskowa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3a i ust.
4, może przetwarzać dane biometryczne lub dane genetyczne, o których mowa w art. 4 pkt
2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w
związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości:

Art. 72

Żandarmeria Wojskowa

1) w trybie i w przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego;
2) w celu identyfikacji osób o nieustalonej tożsamości oraz usiłujących ukryć swoją
tożsamość, jeżeli ustalenie tożsamości w inny sposób nie jest możliwe.
4. Żandarmeria Wojskowa, w zakresie swojej właściwości, przetwarza informacje, w
tym dane osobowe, uzyskane ze zbiorów danych prowadzonych przez inne służby,
instytucje państwowe oraz organy władzy publicznej. Służby, instytucje państwowe
oraz organy władzy publicznej są obowiązane do nieodpłatnego udostępnienia
Żandarmerii Wojskowej informacji, w tym danych osobowych, na podstawie
pisemnego wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta
terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Art. 72

SŁUŻBA WIĘZIENNA

1. Służba Więzienna, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, 2 i
2b, oraz zadań wynikających z odrębnych ustaw, jest uprawniona do
przetwarzania:
1) informacji innych niż dane osobowe,
2) danych osobowych, a w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1
i 2, także danych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125)
- niezbędnych do realizacji tych zadań.

Art. 24. ust. 1

SŁUŻBA WIĘZIENNA
4. Służba Więzienna może przetwarzać informacje i dane osobowe o następujących osobach:
1) obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych
- w zakresie związanym z pozbawieniem wolności w tych zakładach i aresztach, w tym w
zakresie niezbędnym do:
a) wykonania orzeczenia, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
- Kodeks karny wykonawczy,
b) zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładach karnych i aresztach śledczych,
c) ochrony społeczeństwa przed przestępczością,
d) wykonania zadań wynikających z odrębnych ustaw;
2) które mają być pozbawione wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych, w
wykonaniu orzeczenia wydanego przez właściwy organ i przesłanego przez sąd do zakładu
karnego lub aresztu śledczego, w celu realizacji czynności, o których mowa w art. 79 § 1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy - w zakresie niezbędnym do
wykonania orzeczenia zgodnie z zasadami określonymi w tym kodeksie;

Art. 24.

SŁUŻBA WIĘZIENNA

3) wobec których kary, środki karne i środki zabezpieczające są wykonywane w systemie
dozoru elektronicznego - w zakresie niezbędnym do wykonania zadania, o którym mowa w
art. 2 ust. 2 pkt 9;
4) innych niż wymienione w pkt 1-3, związane z realizacją wobec tych osób czynności
przewidzianych w przepisach odrębnych oraz wykonywaniem praw lub obowiązków osób
pozbawionych wolności, w tym dane osobowe:
a) pokrzywdzonych i świadków - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa
w art. 168a § 1 i 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy,
b) osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych - w
zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji czynności wykonywanych przez te osoby na
terenie jednostek organizacyjnych,
c) osób zakłócających spokój lub naruszających porządek i bezpieczeństwo jednostek
organizacyjnych - w zakresie niezbędnym dla realizacji czynności przewidzianych w
przepisach odrębnych,
d) rodziny oraz innych osób bliskich - w zakresie realizacji praw przewidzianych w przepisach
odrębnych;

Art. 24.

Ustawa wdrażająca

Art. 19. Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator zapewnia rozróżnienie, o
ile jest ono możliwe lub nie jest dalece utrudnione, na dane osobowe dotyczące:
1) osób, w stosunku do których istnieją poważne podstawy, aby przypuszczać, że
popełniły lub zamierzają popełnić czyn zabroniony;
2) osób skazanych za czyn zabroniony;
3) pokrzywdzonych czynem zabronionym lub osób, w przypadku których określone
fakty wskazują, że mogą stać się ofiarami czynu zabronionego;
4) innych osób związanych z czynem zabronionym, takich jak osoby, które mogą zostać
wezwane do złożenia zeznań w sprawie czynu zabronionego lub na dalszych etapach
postępowania, osoby, które mogą dostarczyć informacji o czynach zabronionych, lub
osoby, które mają kontakty lub powiązania z jedną z osób, o których mowa w pkt 1 i 2.

Art. 19

Ustawa wdrażająca

Przy przetwarzaniu danych osobowych administrator zapewnia rozróżnienie, o ile jest
ono możliwe lub nie jest dalece utrudnione, na dane osobowe mające swoje źródło w
faktach i dane osobowe mające swoje źródło w indywidualnych ocenach.

Art. 20
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