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Ievads
Mēs sniedzam jums šo paziņojumu par konfidencialitāti tādēļ, ka esat pakalpojumu
lietotājs, kas brīvprātīgi iesaistās ar PBNI vai nu tieši, caur PBNI darbiniekiem, kā
daļa no vairāku dienestu vienošanās; vai arī tādēļ, ka piedalāties kādā no PBNI
izvēles programmām.
Ziemeļīrijas Probācijas dienests ļoti nopietni uztver prasības, kas saskaņā ar datu
aizsardzības tiesību aktiem ir nepieciešamas, lai uzglabātu, aizsargātu un, ja
nepieciešams, koplietotu jūsu informāciju.
Tāpēc šī konfidencialitātes paziņojuma mērķis ir informēt jūs par personīgo
informāciju, kas mums pieder un kam mums ir piekļuve, ar ko mēs to varam kopīgot,
kā arī jūsu tiesības saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem.
Uz ko attiecas šis paziņojums par konfidencialitāti?
Jūsu iesaistīšanās PBNI varētu būt viens no vairākiem brīvprātīgiem pienākumiem,
kurus PBNI piedāvā vai piedalās.
Jūsu iesaistīšanās varētu būt saistīta ar:
a) Kontaktu uzturēšanu ar PBNI pēc likumā noteiktā uzraudzības perioda,
piemēram, jūsu probācijas rīkojums ir pabeigts, bet jūs vēlētos pabeigt kādu
programmu.
b) Nosūtījumu pēc brīvprātības principa, piemēram, darba vai brīvprātīgā darba
programmai, prasmes vai pašattīstības programmai; vai
c) Piedalīšanās pirmstiesas vai tiesu sistēmas programmās, piemēram,
Narkotiku ļaunprātīgas izmantošanas tiesas programmā vai Ģimenes
vardarbības noziedznieku programmā.
Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīts, kā jūsu personiskā informācija tiks
uzglabāta un izmantota, ja jūs esat iesaistījies ar PBNI, izmantojot jebkuru no šiem
veidiem vai līdzīgi pēc brīvprātības principa.
Kāda informācija par jums būs PBNI rīcībā?

Lai jūs brīvprātīgi sadarbotos ar PBNI, kas var būt kāds no iepriekšminētajiem
iemesliem, mums ir jāuzglabā vairāki jūsu personiskās informācijas dati atkarībā no
jūsu iesaistīšanās veida.
Ja jūs piedalāties kādā no aprakstītajiem veidiem, ar jūsu piekrišanu, PBNI pēc
nepieciešamības uzglabās tālāk norādīto informāciju:
a) Jūsu vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un adrese; vai
b) Sīkāku informāciju par visiem kriminālpārkāpumiem, kuri jums ir uzrādīti vai par
kuriem esat notiesāts, kā arī spriedumu, kas jums ir piespriests.
c) Katra tiesas nolēmuma vai pirmstermiņa nosacītas atbrīvošanas licences kopiju,
ja tāda attiecas uz jums, ieskaitot visus nosacījumus vai prasības, kas iekļautas
jūsu spriedumā.
d) Kopiju par jebkuru pirmstiesas ziņojumu, kas sagatavots tiesai, kura nodarbojas
ar jūsu lietu.
e) Sīkāku informāciju par jebkādiem atbilstošiem personīgiem apstākļiem,
piemēram, jūsu ģimeni, nodarbinātību, jebkādām atkarības problēmām,
sūdzībām par veselību vai citām iespējamām grūtībām.
f) Sīkāku informāciju par jebkuru citu nodarījumu, par kuru iepriekš esat notiesāts.
g) Jebkādu interviju ierakstus, kuri ir PBNI par jums, un jebkuru darba vai attīstības
plānu.
h) Riska un iespējamības, ka atkārtoti izdarīsiet likumpārkāpumu, novērtējumu, un
jebkuru riska pārvaldības plānu, ja tas ir nepieciešams.
i) Jebkuras pieteikumu veidlapas programmām vai projektiem.
j) Ierakstus par jūsu pakļaušanos saviem tiesas rīkojuma nosacījumiem, ieskaitot
visus brīdinājumus vai sagatavotos pārkāpuma ziņojumus.
Ja jūs nedodat piekrišanu, ka kāda vai jebkura no šīs informācijas tiek saglabāta, tā
saglabāta netiks - lai gan - tas var ietekmēt jūsu spēju piedalīties konkrētās
programmās vai projektos.
Ar ko mēs koplietosim jūsu informāciju?
Ja jūs brīvprātīgi piedalāties PBNI, jūsu sniegtā informācija tiks koplietota ar citām
personām, struktūrām vai organizācijām tikai ar jūsu piekrišanu.
Atkarībā no jūsu iesaistīšanās veida ar PBNI, ar jūsu piekrišanu, jūsu informācijas
elementus var koplietot, ja nepieciešams, ar:
a) Jebkuru programmu vai projekta nodrošinātāju, kura programmā vai shēmā
jūs piekrītat piedalīties.
b) Ziemeļīrijas Tiesu dienestu, kā daļu no Narkotiku ļaunprātīgas izmantošanas
tiesas programmas vai Ģimenes vardarbības noziedznieku programmas;
c) Veselības un sociālās aprūpes trastu, Ziemeļīrijas Dzīvojamā fonda pārvaldi,
vai, ja atbilstoši jūsu vecumam, Jaunatnes tieslietu aģentūru;

d) Jūsu advokātu vai juriskonsultu, ja nepieciešams.
Probācijas amatpersona, ar kuru jūs esat iesaistīts, jums paziņos un lūgs jūsu
piekrišanu par informācijas apmaiņu ar konkrētām personām vai iestādēm.
Sabiedrības aizsardzība
Vienīgie gadījumi, kad mēs varētu koplietot jebkuru jūsu informāciju bez jūsu
piekrišanas, būtu tad, ja to pieprasītu tiesību akti, vai, ja likums atļauj izpaust
informāciju, un mēs uzskatām, ka to darīt ir svarīgi.
Kādas man ir tiesības?
Jums ir virkne tiesību saistībā ar piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.
Uz šīm tiesībām attiecas arī zināmi ierobežojumi, piemēram, ja informācijas apmaiņa
kavētu kriminālprocesu, izmeklēšanu vai spriedumu vai radītu draudus vai bīstamību
sabiedrībai.
Ņemot vērā šos nosacījumus, jums ir tiesības:






iegūt apstiprinājumu, ka jūsu personiskā informācija tiek apstrādāta un piekļūt
tai;
labot savu personisko informāciju, ja tā ir neprecīza vai nepilnīga;
izdzēst savu personisko informāciju un novērst tās apstrādi īpašos apstākļos;
iebilst tās apstrādei, apturēt vai aizturēt savas personiskās informācijas datu
apstrādi, kamēr tā tiek pārbaudīta; un
uz "datu pārnesamību", kas nozīmē - tiesības drošā veidā pārvietot, kopēt vai
pārsūtīt personas datus no vienas IT vides uz otru.

Jūsu informācijas saglabāšana un uzglabāšana
Jūsu informācija tiks droši un konfidenciāli saglabāta mūsu elektroniskajā lietu
vadības sistēmā un papīra dokumentācijā.
Mēs saglabāsim jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un mūsu
izklāstītajiem mērķiem. Ja jūsu personiskajā informācijā ir faktiski nepareiza
informācija, tā tiks izlabota.
Informācija par jebkuru spriedumu, kas jums varētu būt saskaņā ar PBNI Ierakstu
saglabāšanas un iznīcināšanas grafiku ir mūsu tiešsaistes vietnē www.pbni.gov.uk.
Kā es varu sūdzēties, ja es neesmu apmierināts?

Ja neesat apmierināts ar kādu no šī konfidencialitātes paziņojuma aspektiem vai par
to, kā tiek apstrādāta jūsu personīgā informācija, lūdzu, vispirms sazinieties ar PBNI
datu aizsardzības inspektoru!
Ja jums rodas vēl kādas bažas, sazinieties ar PBNI datu aizsardzības inspektoru!
PBNI datu aizsardzības inspektors
Tālrunis: 02890262400
E-pasts: DPO@pbni.gsi.gov.uk
Ja jūs joprojām neesat apmierināts, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Informācijas
komisāra birojā (ICO):
Informācijas komisāra birojs
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Tālr.: 0303 123 1113
E-pasts: casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/

