Zawiadomienie o ochronie danych uczestników dobrowolnych programów
PBNI
Urząd Kuratorski Irlandii Północnej (PBNI)
80-90 North Street
Belfast
BT1 1LD
Telefon: 028 90262400
Email: info@pbni.gsi.gov.uk
Wstęp
Otrzymujesz to zawiadomienie o ochronie danych, ponieważ rozważasz wzięcie
dobrowolnego udziału w programie prowadzonym bezpośrednio przez PBNI lub
przez sieć instytucji, albo w związku z Twoim udziałem w innym pozaustawowym
programie PBNI.
Urząd Kuratorski Irlandii Północnej ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych
osobowych w odniesieniu do przechowywania, ochrony i ewentualnego
udostępniania Twoich informacji.
Niniejsze zawiadomienie zawiera wyjaśnienia dotyczące przechowywania,
przetwarzania i udostępniania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci
praw w tym zakresie.
Do kogo to zawiadomienie ma zastosowanie?
Twoja współpraca z PBNI może dotyczyć szeregu programów, które PBNI
organizuje lub w których współuczestniczy.
Twoja współpraca z PBNI może być wynikiem:
a) Wygasłego nadzoru kuratorskiego, po upływie którego nadal uczestniczysz w
jednym z naszych programów;
b) Dobrowolnego zgłoszenia w celu wzięcia udziału w programie zatrudnienia
lub samo-rozwojowym;
c) Udziału w przedwyrokowym lub sądowym
nadużywania narkotyków lub przemocy domowej.

programie

dotyczącym

Niniejsze zawiadomienie zawiera wyjaśnienia dotyczące przechowywania i
przetwarzania Twoich danych potrzebnych do rejestracji w ww. dobrowolnych
programach PBNI.
Jakie informacje o mnie będą przechowywane w PBNI?
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Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w zakresie określonym Twoim
programem uczestnictwa.
Dobrowolny udział w ww. programach wymagać będzie przekazania PBNI
następujących informacji:
a) Twoje imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres.
b) Szczegóły czynu, który jest Ci zarzucany, lub za który zostałeś skazany oraz
wymiar kary - w zależności od potrzeb.
c) Odpis wyroku lub orzeczenia sądu oraz zawarte w nim warunki lub wymagania.
d) Odpis raportu przedwyrokowego, jeżeli był przygotowany w Twojej sprawie.
e) Opis Twojej sytuacji życiowej, tj. rodzinnej, pracowniczej, ew. uzależnienia,
schorzenia lub inne problemy.
f) Dane dotyczące Twoich ewentualnych przeszłych wyroków.
g) Dane dotyczące Twoich przeszłych rozmów z PBNI oraz zajęć z Tobą
przeprowadzonych.
h) Ocena ryzyka oraz prawdopodobieństwa recydywy, a także plan zarządzania
ryzykiem, jeżeli był przygotowany.
i) Formularze skierowań do innych programów lub projektów.
j) Zapis dotyczący przestrzegania warunków nałożonych orzeczeniem sądu, w tym
raporty o złamaniu warunków oraz wydane ostrzeżenia.
Przechowywanie uzyskanych od Ciebie informacji wymaga Twojej zgody. Brak
zgody może uniemożliwić Ci uczestnictwo w niektórych programach lub projektach.
Komu informacje o mnie będą udostępnione?
Jeżeli dobrowolnie współpracujesz z PBNI, informacje o Tobie mogą być
udostępniane innym osobom, instytucjom lub organizacjom wyłącznie za Twoją
zgodą.
W zależności od programu, w którym uczestniczysz, niektóre Twoje dane, za Twoją
zgodą, mogą być udostępniane:
a) Organizatorowi programu lub projektu, w którym uczestniczysz;
b) Sądom Irlandii Północnej w odniesieniu do sądowych orzeczeń w sprawach
nadużywania narkotyków lub przemocy domowej;
c) Funduszowi zdrowia i opieki społecznej, Wydziałowi kwaterunkowemu Irlandii
Północnej oraz Agencji wymiaru sprawiedliwości dla młodocianych;
d) Twojemu adwokatowi lub radcy prawnemu - w razie potrzeby.
Współpracujący z Tobą kurator poinformuje Cię o udostępnianych informacjach i
poprosi o Twoją zgodę.
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Ochrona publiczna
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe bez Twojej zgody jedynie w wypadkach
przewidzianych prawem.
Jakie przysługują mi prawa?
Przepisy o ochronie danych osobowych uprawniają Cię do dostępu do Twoich
informacji.
Twoje prawa mogą być ograniczone ze względu na, np. toczące się postępowanie
sądowe lub dochodzenie, lub gdy powodowałoby to powstanie zagrożenia
społecznego.
Poza tymi ww. szczególnymi okolicznościami, masz prawo do:






uzyskania potwierdzenia o przetwarzaniu Twoich danych oraz dostępu do
nich;
korygowania nieścisłych lub niepełnych danych;
wnioskowania o usunięcie danych osobowych lub o zaprzestanie ich
przetwarzania - w określonych okolicznościach;
sprzeciwienia się przetwarzaniu, zatrzymania lub zawieszenia przetwarzania
Twoich informacji w procesie sprawdzającym;
„przeniesienia danych”, co oznacza prawo do przeniesienia lub skopiowania
danych osobowych do innego systemu IT w bezpieczny sposób.

Przechowywanie Twoich informacji
Twoje informacje będą przechowywane w sposób bezpieczny i poufny w naszym
elektronicznym systemie oraz w aktach papierowych.
Zachowamy Twoje informacje jedynie przez okres konieczny do wypełnienia
opisanych celów. Nieścisłości w Twoich informacjach będą korygowane.
Informacje o posiadanych przez Ciebie wyrokach zgodnie z harmonogramem
przechowywania i usuwania danych PBNI dostępnym na stronie: www.pbni.gov.uk.
Jak mogę złożyć skargę?
Jeżeli nie odpowiada Ci którykolwiek z aspektów tego zawiadomienia lub nie jesteś
zadowolony ze sposobu, w jaki Twoje dane są przetwarzane, w pierwszej kolejności
porozmawiaj ze swoim kuratorem.
Jeżeli nadal nie będziesz usatysfakcjonowany, skontaktuj się z urzędnikiem ds.
ochrony danych PBNI:
PBNI Data Protection Officer:
Telefon: 02890262400
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Email: DPO@pbni.gsi.gov.uk

Jeżeli nadal nie będziesz usatysfakcjonowany, masz prawo złożenia skargi do Biura
komisarza ds. informacyjnych (ICO):
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/
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