Konfidencialitātes paziņojuma apkopojums tiem, kuriem ir pirmstiesas
novērtējuma ziņojumi (ziņojums miertiesai vai Kroņa tiesai)
Ziemeļīrijas Probācijas dienests (PBNI)
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Tālrunis: 028 90262400
E-pasts: info@pbni.gsi.gov.uk
Ievads
Mēs sniedzam jums šo paziņojumu tādēļ, ka mums ir lūgts jūsu lietai sagatavot
pirmssprieduma novērtējuma ziņojumu (Pre-Sentence Report - PSR). PSR tiek
izmantots, lai palīdzētu tiesai izlemt, kādu sodu jums piemērot, un jūs esat piekritis
tam, ka tiek sagatavots PSR. Tiesību akti, kas attiecas uz PSR, ir izklāstīti 1996.
gada rīkojumā Par Ziemeļīrijas Krimināltiesībām, un, kad PBNI raksta novērtējumu,
tas atbilst PBNI standartiem.
Sagatavojot šo ziņojumu, PBNI ļoti nopietni uztver prasības, kas saskaņā ar datu
aizsardzības likumiem ir nepieciešamas, lai uzglabātu, aizsargātu un, ja
nepieciešams, koplietotu jūsu informāciju.
Kādu informāciju satur PSR?
PSR ietver:
•
•
•
•


Informāciju par nodarījumu, par kuru jums ir uzrādīta apsūdzība.
Jūsu personīgie apstākļi, piemēram, informācija par jūsu ģimeni,
nodarbinātību, jebkādām atkarības problēmām, sūdzībām par veselību vai
citām iespējamām grūtībām.
Jūsu uzskats par jūsu nodarījumu (-iem) un par to, ko jūs domājat par jūsu
nodarījumā cietušajiem.
Citus nodarījumus, par kuriem iepriekš esat notiesāts.
Riska novērtējums un jūsu atkārtota pārkāpuma iespējamība.

Lai saņemtu visu informāciju ziņojumam, probācijas dienesta darbiniekam,
iespējams, būs jārunā ar citiem cilvēkiem, kas jūs pazīst. Piemēram, probācijas
dienesta darbiniekam, iespējams, vajadzēs runāt ar jūsu ģimeni, ārstu, darba devēju
vai citām personām.
Šai amatpersonai būs arī piekļuve jūsu sodāmības reģistram, un, ja tādi ir, var
saņemt informāciju no lietai piekritīgiem materiāliem un iepriekšējiem PSR.
Probācijas dienesta amatpersonai tie būs pieejami no Ziemeļīrijas Policijas dienesta,
Ziemeļīrijas Tiesu un tribunālu dienesta un Ziemeļīrijas Prokuratūras dienesta.
Probācijas dienesta amatpersona jums pateiks, ar ko viņam ir nepieciešams runāt.
Ar ko tiks koplietots PSR?

PSR tiks koplietots ar:
•
•
•
•
•

Jūsu advokātu vai juriskonsultu
Valsts Prokuratūras dienestu
Tiesnesi, kas pasludinās spriedumu
PBNI darbiniekiem
Tiesas darbiniekiem

Laika gaitā ir arī citi gadījumi, kad var tikt koplietota PSR informācija:
•
•
•

•

Ja, saistībā ar jūsu spriedumu, jūs nonākat cietumā vai nepilngadīgo
ieslodzījuma vietā, tad ar jūsu lietā iesaistītajām personām šajās vietās.
Ar Ziemeļīrijas priekšlaicīgās atbrīvošanas komisijas locekļiem, ja viņiem ir
jāapsver jūsu atbrīvošana.
Ar cietušo personu jūsu lietā, ja šī persona ir novērtēta un reģistrēta PBNI
cietušo informācijas programmā, lai gan - tai tiks sniegta tikai informācija par
jūsu tiesas spriedumu un NETIKS izpausta nekāda personiska informācija par
jums.
Ja jūs apsver derīgu uzlabotajam kombinētajam rīkojumam, mēs, iespējams,
sazināsimies ar Cietušo atbalsta organizāciju un sniegsim viņiem jūsu vārdu
un uzvārdu, lai pārbaudītu, vai ir identificējams cietušais.

Mēs neizpaudīsim PSR informāciju citiem, kas nav iekļauti šajā sarakstā, ja vien jūs
tam nepiekritīsiet; vai tiesību akti mums neliks to darīt; vai - likums to atļaus, un mēs
uzskatīsim, ka tas ir svarīgi to darīt.
Kādas man ir tiesības?
Ziņojuma saturs parasti tiek koplietots ar jums, jo saskaņā ar Datu aizsardzības
likumu 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
noteiktos un ierobežotos gadījumos, jums ir tiesības uz «datu pārnesamību»,
kas nozīmē - tiesības saņemt vai nodot konkrētu personisku informāciju
mašīnlasāmā veidā.

Jūsu informācijas saglabāšana un uzglabāšana

Mēs saglabāsim jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un mūsu
izklāstītajiem mērķiem. Tiks labots jebkas, kas ir faktiski neprecīzs jūsu personiskajā
informācijā.
Jūsu informācija tiks uzglabāta saskaņā ar mūsu saglabāšanas un iznīcināšanas
grafiku, kas ir pieejams mūsu vietnē www.pbni.org.uk. Tā tiks droši un konfidenciāli
saglabāta mūsu elektroniskajā lietu vadības sistēmā.
Kā es varu sūdzēties, ja neesmu apmierināts?
Ja neesat apmierināts ar kādu no šī konfidencialitātes paziņojuma aspektiem vai par
to, kā tiek apstrādāta jūsu personīgā informācija, lūdzu, sazinieties ar datu
aizsardzības inspektoru!
PBNI datu aizsardzības inspektors
Tālrunis: 02890 262400
E-pasts: DPO@pbni.gsi.gov.uk.
Ja jūs joprojām neesat apmierināts, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Informācijas
komisāra birojā (Information Commissioner’s Office - 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/

