*Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust. 1 RODO

Lp.

*Kolorem szarym oznaczono informacje inne niż wymagane w rejestrze przez art.. 30 ust. 1 RODO, pomocne przy wykazaniu przez administratora zgodności przetwarzania z przepisami RODO
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Nazwa czynności
przetwarzania

Właściciel procesu
(komórka organizacyjna)

Cel przetwarzania

Kategorie osób

art. 30 ust. 1 pkt b

art. 30 ust. 1 pkt c

5

Kategorie danych art. 30 ust. 1 pkt c

inne niż wymienione w art. 9 i 10

Ochrona osób i mienia

Prokuratura Rejonowa

Wypełnianie obowiązków prawnych
ciążących na administratorze
związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i ochrony osób i
mienia oraz informacji prawnie
chronionych:
1. Ochrona fizyczna (książka wejść i
wyjść)
2. Rejestracja obrazu (monitoring)

1. Urzędnicy i inni pracownicy Dane identyfikacyjne, wizerunek
prokuratury
2. Asystenci prokuratorów
3. Prokuratorzy i asesorzy
4. Osoby wchodzące na teren
jednostki

Obsługa wniosków i skarg

Prokuratura Rejonowa

Wypełnianie obowiązków prawnych
ciążących na administratorze

Wnioskodawcy i skarżący

Obsługa działalności
administracyjnej i cywilnej

Prokuratura Rejonowa

Wypełnianie obowiązków prawnych Uczestnicy postępowań
ciążących na administratorze, w
szczególności w zakresie:
1. postępowań administracyjnych,
sądowo-administracyjnych i
postępowań przed sądem
administracyjnym, udziału w tego
rodzaju postępowaniach i zaskarżania
zapadłych w nich orzeczeń
2. inicjonowania postępowań

1

art. 9 ust 1, art. 10 (szczególna kategoria
danych)
Nie dotyczy

7
Źródło danych (od osoby
której dane dotyczą, z
innego źródła)

8
Planowany termin usunięcia
kategorii danych
(jeżeli jest to
możliwe)Planowany termin
usunięcia
kategorii danych
art. 30 ust. 1 pkt f

Przepis prawa:
1. Od osoby której dane
- ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o dotyczą
prokuraturze
2. Z innego źródła

Dane identyfikacyjne, dane adresowe

Nie dotyczy

Przepis prawa:
Od osoby której dane
- ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o dotyczą
prokuraturze;
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej;
- ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora
publicznego;
- ustawa o ochronie danych osobowych

Dane identyfikacyjne, dane adresowe

Nie dotyczy

Przepis prawa:
1. Od osoby której dane
- ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o dotyczą
prokuraturze;
2. Z innego źródła
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego;
- ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
postępowania cywilnego
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Podstawa prawna

Zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego nr
84/2016 z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie wprowadzenia
jednolitego rzeczowego wykazu
akt powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
oraz zarządzeniem Prokuratora
Generalnego nr 44/16 z dnia 22
czerwca 2016 r. w sprawie
okresów przechowywania akt z
Zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego nr
84/2016 z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie wprowadzenia
jednolitego rzeczowego wykazu
akt powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
oraz zarządzeniem Prokuratora
Generalnego nr 44/16 z dnia 22
czerwca 2016 r. w sprawie
Zgodnie z zarządzeniem
Prokuratora Generalnego nr
84/2016 z dnia 29 grudnia 2016
r. w sprawie wprowadzenia
jednolitego rzeczowego wykazu
akt powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury
oraz zarządzeniem Prokuratora
Generalnego nr 44/16 z dnia 22
czerwca 2016 r. w sprawie

9
Nazwa współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)Nazwa
współadministratora
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)
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11

Nazwa podmiotu przetwarzającego
i dane kontaktowe
(jeśli dotyczy)

Kategorie odbiorców
(innych niż podmiot
przetwarzający
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14

Ogólny opis technicznych i organizacyjnych
środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1
(jeżeli jest to możliwe)

DPIA
(jeśli tak, lokalizacja raportu)DPIA
(jeśli tak, lokalizacja raportu)

Sposób przetwarzania danych

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

tradycyjnie (nazwa urządzenia
ewidencyjnego lub hasło
Zgodnie z JRWA

elektronicznie (nazwa systemu lub
art. 30 ust. 1 pkt g
oprogramowania)
System rejestracji obrazu
Zamykana szafa w pomieszczeniu ochrony,
Brak - DPIA nie jest wymagane
(monitoring)
dostępnym tylko dla upoważnionych osób. Kontrola
dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko
dla upoważnionych osób.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z JRWA

System Informatyczny Prokuratury
"Libra"

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zgodnie z JRWA

System Informatyczny Prokuratury
"Libra"

art. 30 ust. 1 pkt a

art. 30 ust. 1 pkt d

art. 30 ust. 1 pkt d

art. 30 ust. 1 pkt d
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16

Transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej

Kategorie odbiorców (w
państwach trzecich lub w
organizacjach
międzynarodowych jeśli
dotyczy)

Transfer do kraju trzeciego lub
organizacji międzynarodowej (nazwa
kraju i podmiotu)
art. 30 ust. 1 pkt e

Jeśli transfer i art. 49 ust. 1 akapit drugi
- dokumentacja odpowiednich
zabezpieczeń
art. 30 ust. 1 pkt e

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych,
Brak - DPIA nie jest wymagane
dostępnych tylko dla upoważnionych osób. Kontrola
dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko
dla upoważnionych osób, instalacja
oprogramowania zabezpieczającego typu firewall,
system antywirusowy, ochrona fizyczna, rejestracja
obrazu (monitoring).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Zamykane szafy w pomieszczeniach zamykanych,
Brak - DPIA nie jest wymagane
dostępnych tylko dla upoważnionych osób. Kontrola
dostępu do systemu informatycznego, dostęp tylko
dla upoważnionych osób, instalacja
oprogramowania zabezpieczającego typu firewall,
system antywirusowy, ochrona fizyczna, rejestracja
obrazu (monitoring).

Nie dotyczy

Nie dotyczy

