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Ievads
Sniedzam jums šo paziņojumu par konfidencialitāti, jo jūs apsverat piedalīšanos
Cietušo informācijas programmā, kas darbojas PBNI ietvaros.
PBNI pārvalda trīs informācijas programmas:
a) Probācijas dienesta programma (PBNIVIS), kas sniedz informāciju par
personām, uz kurām attiecas probācijas uzraudzība;
b) Cietuma dienesta programma (PRVIS) saistībā ar dažiem ieslodzīto veidiem
Ziemeļīrijas Cietumu dienesta vārdā; un
c) Tieslietu departamenta vārdā - programma attiecībā uz likumpārkāpējiem ar
garīgajiem traucējumiem (MDO).
Šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīts, kā jūsu personiskā informācija tiks
uzglabāta un izmantota, ja jūs reģistrējaties kādā no šīm programmām.
Dalība
Piedalīšanās kādā no šīm trijām informācijas programmām, kas aprakstītas
pievienotajā informācijas lapiņā, ir pilnīgi brīvprātīga. Ievērojot noteiktas prasības un
noteiktos apstākļos, līdzdalība cietušā vārdā ir pieejama arī tuviem ģimenes
locekļiem vai likumīgiem aizbildņiem.
Sniedzot šo pakalpojumu, Ziemeļīrijas Probācijas dienests, NI Cietumu dienests un
Tieslietu departaments ārkārtīgi nopietni uztver prasības, kas saskaņā ar datu
aizsardzības likumiem jāglabā un jāaizsargā jūsu informācija.
Kādu informāciju par jums šīs informācijas programmas saturēs?
Ja jūs nolemjat piedalīties kādā no šīm programmām, jums (vai jūsu pārstāvim) ir
obligāta prasība nodrošināt programmas ar sekojošo informāciju:




Jūsu vārds, uzvārds, adrese un dzimšanas datums; vai
ja kāda persona pārstāv jūs, tad līdzvērtīga informācija par to un kāda ir tās
saistība, radniecība ar jums; un
ja tā rīkojas neaizsargātas, viegli ievainojamas personas vārdā, šīs personas
piekrišana.

Lai nodrošinātu, ka programmas darbojas pareizi un tikai īstajos gadījumos, jums,
iespējams, būs nepieciešams sniegt informāciju par nodarījumu, kurā esat bijis
cietušais.
Papildus informācijai par jebkuru īpašu palīdzību, kas jums varētu būt nepieciešama,
šī informācija tiks uzglabāta PBNI, lai mēs varētu sniegt cietušo informācijas
programmas.
Ar ko mēs koplietosim jūsu informāciju?
Ja jūs nolemjat piedalīties kādā no šīm programmām, jūsu sniegtajā informācijā mēs
dalīsimies tikai ar jūsu piekrišanu un tikai ar noteiktām iestādēm vai organizācijām.
Piemēram, ja jūs izlemtu izmantot taisnīguma atjaunošanas vai cietušo atbalsta
dienestus, jūsu informāciju varētu nodot tiem, bet tikai - ar jūsu piekrišanu.
Tāpat, ja jūs gribētu piedalīties priekšlaicīgās atbrīvošanas komisijas sagatavošanā,
Cietuma dienestā vai Veselības trastā saistībā ar likumpārkāpēja atbrīvošanu,
pagaidu atbrīvošanu vai izlaišanu no slimnīcas, arī tas būtu tikai ar jūsu piekrišanu.
Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka, ja priekšlaicīgas atbrīvošanas komisijā, attiecībā uz
ieslodzīto, iesniedz kādus viedokļus vai iebildumus, lai tie atbilstu tiesiskajām
prasībām, tiem ir jābūt pieejamiem likumpārkāpējam.
MDO gadījumos tas ne vienmēr notiek, jo noteiktos apstākļos likums ļauj pacientiem
neredzēt cietušā ziņojumu. Tādā gadījumā mēs jums par to paziņosim.
Par iespējām izmantot pakalpojumus mēs jūs informēsim laicīgi. Ja jūs nevēlaties
piedalīties vai dot savu piekrišanu, jūsu viedokļi un iesniegumi netiks iesniegti.
Jūsu informācijas uzglabāšana un saglabāšana
Jūsu informācija tiks droši un konfidenciāli uzglabāta mūsu datora un papīra ierakstu
sistēmās. Ja jūsu personiskajā informācijā ir faktiski nepareiza informācija, tad, darot
to mums zināmu, tā tiks grozīta.
Mēs saglabāsim jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu jums
informāciju un pakalpojumus saskaņā ar attiecīgo programmu.
Ja vien jūs nepieprasāt citādi, tā tiks saglabāta piecus gadus pēc attiecīgā tiesas
nolēmuma izpildes. Tas atbilst PBNI saglabāšanas un iznīcināšanas grafikam, kas ir
pieejams mūsu tīmekļa vietnē www.pbni.org.uk.

Kādas man ir tiesības?
Saskaņā ar Datu aizsardzības likumu jums ir vairākas tiesības piekļūt savai
personiskajai informācijai. 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;
iebilst tās apstrādei, apturēt vai aizturēt savas personiskās informācijas datu
apstrādi, kamēr tā tiek pārbaudīta; un
dažos gadījumos uz "datu pārnesamību", kas nozīmē - tiesības drošā veidā
pārvietot, kopēt vai pārsūtīt personas datus no vienas IT vides uz otru.

Kā es varu sūdzēties, ja es neesmu apmierināts?
Ja neesat apmierināts ar kādu no šī privātuma paziņojuma aspektiem vai par to, kā
tiek apstrādāta jūsu personīgā informācija, lūdzu, sazinieties ar PBNI datu
aizsardzības inspektoru!
PBNI datu aizsardzības inspektors:
Tālrunis: 028 90262400
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
https://ico.org.uk/global/contact-us/ https://ico.org.uk/global/contact-us/
Tālr.: 0303 123 1113
E-pasts: casework@ico.org.uk

