Aviz de confidențialitate pentru utilizatorii de servicii voluntari ai PBNI
(direcției de probațiune)
Direcția de probațiune pentru Irlanda de Nord (PBNI)
80-90 North Street
Belfast
BT1 1LD
Telefon: 028 90262400
Email: info@pbni.gsi.gov.uk
Introducere
Vă oferim acest aviz de confidențialitate ca utilizator de servicii care colaborează cu
PBNI în mod voluntar, fie direct cu personalul PBNI; ca parte a unui acord cu mai
multe agenții; sau ca urmare a participării dvs. la unul dintre programele nonstatutare ale PBNI.
Direcția de probațiune pentru Irlanda de Nord ia extrem de serios cerințele în
conformitate cu legislația privind protecția datelor pentru a vă deține, a vă proteja, iar
dacă este necesar de a vă partaja datele personale.
Scopul acestui aviz de confidențialitate este, prin urmare, să vă sfătuim cu privire la
informațiile dvs. personale pe care le deținem și la care avem acces, cu cine le
putem partaja și la drepturile pe care le aveți în temeiul legii privind protecția datelor.
Cui i se aplică acest aviz de confidențialitate?
Implicarea dvs. cu PBNI ar putea fi într-una dintre mai multe angajamente voluntare
pe care PBNI le oferă sau la care participă.
Participarea dvs. ar putea fi ca rezultat al:
a) menținerii de contact cu PBNI după o perioadă e supraveghere legală, de
exemplu, ordinul dvs. de probațiune a fost încheiat însă dvs. ați dorit să
finalizați un program.
b) unei trimiteri pe plan voluntar, de exemplu, la o schemă de angajare sau
muncă voluntară, un program de aptitudini sau de auto-dezvoltare; sau
c) participării în faza pre-sentenţială, sau într-un program impus de judecătorie
cum ar fi programul pentru abuzul de droguri sau programul de abordare a
violenței în familie.
Acest Aviz de confidențialitate descrie cum se vor păstra și utiliza datele
dumneavoastră personale, dacă colaborați cu PBNI în oricare din aceste programe
sau pe aspecte similare dar pe bază voluntară.

Ce informații va deține direcția de probațiune (PBNI) despre dvs.?
Cu scopul colaborării dvs. pe bază voluntară cu PBNI, care poate fi din oricare din
motivele menționate mai sus, noi va trebui să deținem un număr de date personale,
care va depinde de tipul colaborării dvs.
Dacă participați în oricare din modurile descrise, cu consimțământul dvs. PBNI vă va
cere să dețină următoarele informații despre dvs. în cazul în care este relevant:
a) Numele dvs., data nașterii și adresa.
b) Detaliile oricăror infracțiuni pentru care ați fost pus sub acuzație sau condamnat,
după caz, și sentința pe care ați primit-o.
c) O copie a oricărei hotărâri judecătorești/liberări condiționate după caz, inclusiv
orice condiții/cerințe incluse în sentința dvs.
d) O copie a oricărui raport pre-sentențial întocmit pentru o instanță judecătorească
care judecă cazul dvs.
e) Detalii ale oricăror circumstanțe personale relevante, de exemplu, familia dvs.,
locul de mncă, orice probleme de dependență, probleme cu sănătatea sau alte
dificultăți pe care le puteți avea.
f) Detalii despre orice alte infracțiuni pentru care ați fost condamnat anterior.
g) Copie a oricărui interviu pe care PBNI l-a ținut cu dvs. și orice plan de lucru sau
de dezvoltare.
h) O evaluare a riscului și potențialul dvs. de a recidiva și orice plan de reducere a
riscului de recidivă, dacă este cazul.
i) Orice formulare de trimitere la anumite programe sau proiecte.
j) Înregistrări cu privire la conformarea dvs. cu condițiile ordinului judecătoresc,
inclusiv orice avertismente primite sau rapoarte de încălcare a acestora, care au
fost întocmite.
Dacă nu vă dați consimțământul la reținerea unora sau niciuneia din aceste
informații, în acel caz nu vor fi păstrate - dar acest lucru poate avea un efect asupra
abilității dvs. de a participa la anumite programe sau proiecte.
Cu cine se vor partaja datele dvs. personale?
Dacă colaborați cu PBNI în mod voluntar, informațiile pe care ni le dați vor fi
partajate cu alte organizații, organe sau persoane numai cu consimțământul dvs.
Depinzând de tipul de colaborare pe care-l aveți cu PBNI, cu consimțământul dvs.
anumite elemente ale datelor dvs. pot fi partajate conform cerințelor, cu:
a) Orice organizator de program sau proiect la al cărui program sau proiect dvs.
decideți să participați.
b) Serviciile judecătoresști din Irlanda de Nord, ca parte a programului de abuz
de droguri sau programul de abordare a violenței în familie;

c) Oricare din direcțiile de asistență socială și medicală, Executivul de locuințe în
Irlanda de Nord, sau depinzând de vârsta dvs., Agenția de justiție pentru
minori;
d) Avocatul sau reprezentantul dvs. legal, după caz.
Consilierul de probațiune cu care vă lucrați vă va sfătui cu privire la, și vă va cere
consimțământul pentru partajarea datelor dvs. cu persoanele sau organele în cauză.
Protecția publică
Singura ocazie când putem partaja oricare din datele dvs. personale fără
consimțământul dvs. ar fi cazurile în care legea ne obligă sau legea permite
dezvăluirea iar noi considerăm că acest lucru este important.

Ce drepturi am?
Aveți o serie de drepturi în ceea ce privește accesul la informațiile dvs. personale.
Aceste drepturi sunt, de asemenea, supuse anumitor limite în care, de exemplu,
schimbul de informații ar împiedica un proces penal, o anchetă sau o sentință sau ar
cauza o amenințare sau un pericol public.
În fucție de aceste condiții, aveți dreptul să:






obțineți confirmație că informațiile dvs. personale sunt procesate, și să aveți
acces la acestea;
să puteți cere corectarea datelor personale dacă acestea sunt inexacte sau
incomplete;
să vi se radieze datele personale și să preveniți procesarea,în anumite
circumstanțe;
să obiectați la procesare, să opriți sau să suspendați procesarea datelor dvs.
personale în timp ce acestea sunt verificate; și
în anumite situații, dreptul la ”portabilitatea datelor” ceea ce înseamnă dreptul
de a muta, copia sau transfera cu ușurință informațiile personale dintr-un
mediu electronic într-altul într-un mod sigur și securizat.

Deținerea și păstrarea detaliilor dvs.
Detaliile dumneavoastră vor fi păstrate în siguranță și confidențial pe sistemele
noastre de evidență electronică și pe hârtie.
Vom păstra informațiile dvs. numai atâta timp cât este necesar și cu scopul pe care lam descris. Orice date incorecte în informațiile dvs. personale vor fi modificate.

Informații cu privire la orice sentință pe care o aveți, în conformitate cu evidențele
direcției de probațiune în sistemul de păstrare și eliminare este disponibil pe site-ul
nostru la www.pbni.org.uk..
Cum pot face reclamație dacă nu sunt mulțumit?
Dacă sunteți nemulțumit cu oricare aspect al acestui aviz de confidențialitate, sau de
modul în care detaliile personale sunt procesate, vă rugăm să discutați în primul
rând cu consilierul dvs. de probațiune.
Dacă mai aveți probleme în continuare, trebuie să contactați ofițerul de protecție a
datelor de la PBNI la:

PBNI Data Protection Officer
Telefon: 02890262400
Email: DPO@pbni.gsi.gov.uk

Dacă tot sunteți nemulțumit, aveți dreptul să depuneți o reclamație la oficiul
comisarului pentru informații (ICO) la:
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/

