Informacija dėl privatumo PBNI savanoriškos tarnybos naudotojams
Probation Board for Northern Ireland (PBNI)
80-90 North Street
Belfast
BT1 1LD
Telefonas: 028 90262400
Email: info@pbni.gsi.gov.uk
Įžanga
Pateikiame jums šį pranešimą dėl privatumo, kadangi savanoriškai naudojatės PBNI
(Šiaurės Airijos probacijos tarybos) paslaugomis – arba tiesiogiai per PBNI
darbuotojus, arba susitarimo tarp įvairių organizacijų būdu, arba kaip vienos iš PBNI
neprivalomų programų dalyvis.
Šiaurės Airijos Probacijos taryba labai rimtai žiūri į Duomenų apsaugos įstatymo
reikalavimus laikant, apsaugant ir, jei reikalinga, dalinantis Jūsų informacija.
Šio informacinio lapelio tikslas yra patarti Jums apie Jūsų asmeninę informaciją,
kurią turime arba galime pasiekti, su kuo galime ja dalintis, ir Jūsų teises pagal
Duomenų apsaugos įstatymą.
Kam skirta ši informacija dėl privatumo
Jūsų bendravimas su PBNI gali būti vienu iš savanoriškų būdų, kuriuos suteikia
PBNI.
Jūsų dalyvavimas gali būti susijęs su:
a) ryšio su PBNI palaikymu po privalomos priežiūros laikotarpio, pavyzdžiui
Jums skirtas probacijos laikotarpis yra pasibaigęs, bet norite užbaigti kokią
nors programą;
b) nukreipimu savanorišku pagrindu į, pavyzdžiui, įdarbinimą arba savanorišką
darbą, apmokymų ar tobulinimosi programą;
c) dalyvavimu ikibausminėje ar teisminėje programoje, pavyzdžiui dėl narkotikų
vartojimo arba dėl smurto artimoje aplinkoje.
Šis informacinis lapelis nusako kaip Jūsų asmeninė informacija bus laikoma ir
naudojama, jei bendraujate su PBNI kuriuo nors iš šių būdų ar panašiu laisvanorišku
pagrindu.
Kokią informaciją apie Jus turės PBNI?
Savanoriškai bendraujant su PBNI bet kuriuo iš išvardintų būdų ir priklausomai nuo
to bendravimo pobūdžio mums reikės turėti kai kuriuos Jūsų asmeninius duomenis.

Jei dalyvaujate kuriuo nors iš aukščiau nurodytų būtų, PBNI prašys Jūsų sutikimo
laikyti, kur reikalinga, šią informaciją apie Jus:
a) Jūsų vardą, pavardę, adresą ir gimimo datą.
b) Duomenis apie bet kokius pažeidimus, dėl kurių buvote patrauktas baudžiamojon
atsakomybėn ar nuteistas, ir apie Jums skirtą bausmę.
c) Bet kokio teismo įsako/sprendimo kopiją, įskaitant bet kokias sąlygas /
reikalavimus įtrauktus į Jūsų bausmę.
d) Kopiją priešbausminės ataskaitos, parengtos teismui, sprendžiančiam Jūsų bylą.
e) Duomenis apie bet kokias susijusias asmenines aplinkybes, pavyzdžiui, Jūsų
šeimą, darbą, priklausomybes, sveikatos sutrikimus ar kitas Jūsų turimas
problemas.
f) Duomenis apie apie bet kokius kitus pažeidimus, už kuriuos anksčiau buvote
nuteistas.
g) Bet kokių PBNI pokalbių su Jumis įrašus ir duomenis apie darbo ar vystymosi
planą.
h) Rizikos toliau nusikalsti įvertinimą ar bet kokį rizikos mažinimo planą, jei toks
taikomas.
i) Bet kokias nukreipimo į programas ar projektus formas.
j) Įrašus apie tai, kaip laikotės teismo paskirtų sąlygų, įskaitant įspėjimus ar
ataskaitas apie pažeidimus.
Jei neduodate sutikimo šiai informacijai ar jos daliai laikyti, ji nebus laikoma – nors tai
gali įtakoti Jūsų galimybę dalyvauti tam tikrose programose ir projektuose.
Su kuos bus dalinamasi Jūsų informacija
Jei bendraujate su PBNI savanoriškai, informacija, kurią mums pateiksite, bus
pasidalinta su kitomis įstaigomis ir organizacijomis tik su Jūsų sutikimu.
Atsižvelgiant į Jūsų bendravimo su PBNI pobūdį, lums leidus, dalis Jūsų asmeninės
informacijos bus pasidalinta su:
a) Bet kuriuo programos ar projekto tiekėju, kurio programoje sutinkate dalyvauti.
b) Šiaurės Airijos teismų tarnyba, dalyvaujant Narkotikų vartotojų ar Smurto
artimoje aplinkoje programose;
c) Sveikatos ir socialinės rūpybos fondu, Šiaurės Airijos apgyvendinimo tarnyba,
arba, priklausomai nuo Jūsų amžiaus, Nepilnamečių teisėsaugos agentūra.
d) Jūsų advokatu ar teisiniu patarėju, kur reikalinga.
Probacijos pareigūnas, su kuriuo dirbate, Jums patars ir kreipsis Jūsų sutikimo
pasidalinti Jūsų informacija su konkrečiais susijusiais asmenimis ar organizacijomis.

Visuomenės apsauga
Vienintelis atvejis, kai galėtume pasidalinti Jūsų informacija be Jūsų sutikimo būtų
tada, kai tą leistų įstatymas ir mūsų nuomone butų svarbu tai padaryti.

Kokias turiu teises
Jūs turite tam tikras teises, liečiančias prieigą prie Jūsų asmeninių duomenų.
Tos teisės gali turėti tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, kai dalinimasis informacija
trukdytų baudžiamajam procesui, tyrimui ar bausmei, arba keltų grėsmę ar pavojų
visuomenei.
Atsižvelgiant į šias sąlygas, Jūs turite teisę:






būti informuotas apie tai, kad Jūsų asmeninė informacija yra apdorojama, ir
turėti prieigą prie to;
pataisyti savo asmeninius duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni;
kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti arba neleisti jų apdoroti, tam
tikromis aplinkybėmis;
prieštarauti apdorojimui, sustabdyti ar atidėti savo asmeninių duomenų
apdorojimą, kol jie yra tikrinami;
į „duomenų perkeliamumą“, kuris reiškia teisę lengvai perkelti, kopijuoti ar
persirašyti asmeninę informaciją iš vienos interneto aplinkos į kitą saugiu
būdu.

Jūsų informacijos saugojimas ir laikymo trukmė
Jūsų informacija bus laikoma saugiai ir konfidencialiai mūsų elektroniniuose ir
popieriniuose archyvuose.
Jūsų informaciją mes laikysime tik kiek, kiek būtina ir čia nurodytais tikslais. Faktinės
klaidos Jūsų pateiktoje asmeninėje informacijoje bus pataisytos.
Informaciją apie betkokią Jums skirtą bausmę pagal PBNI Duomenų saugojimo ir
sunaikinimo taisykles mūsų tinklalapyje www.pbni.gov.uk.
Kaip pateikti skundą, jei nesu patenkintas?
Jei esate napatenkintas kuo nors šiame informaciniame lapelyje arba tame, kaip
apdorojama Jūsų asmeninė informacija, prašome pirmiausia susisiekti su savo
Probacijos pareigūnu.

Jei vis dar nesate patenkintas prašome susisiekti su PBNI Duomenų apsaugos
pareigūnu:

PBNI Data Protection Officer
Telephone: 02890262400
Email: DPO@pbni.gsi.gov.uk
Jei vis tiek nesate patenkintas, turitę teisę pateikti skundą Informacijos komisaro
tarnybai (ICO – Information Commissioner’s Office):
Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
Tel: 0303 123 1113
Email: casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/

