Zawiadomienie o ochronie danych osób, dla których przygotowywany jest
Raport Przedwyrokowy (PSR) (Sądy Magistrackie i Koronne)

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 poproszono nas o
przygotowanie Raportu Przedwyrokowego (PSR) w Twojej sprawie. PSR służy
sądowi w celu dokonania wyboru kary. Wyraziłeś zgodę na przygotowanie PSR.
Przepisy regulujące PSR są zawarte w Rozporządzeniu o wymiarze sprawiedliwości
w sprawach karnych (NI) z 1996 roku, a PBNI przygotowując raport przestrzega
również swoich standardów.
PBNI ściśle przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do
przechowywania, ochrony i ewentualnego udostępniania Twoich informacji.
Jakie informacje zawiera PSR?
PSR zawiera:
•
•
•
•


Szczegóły zarzucanego Ci czynu(ów).
Opis Twojej sytuacji życiowej, tj. rodzinnej, pracowniczej, ew. uzależnienia,
schorzenia lub inne problemy.
Twoje opinie na temat Twojego czynu, a także Twoje opinie o
poszkodowanych w wyniku jego popełnienia.
Dane dotyczące Twoich ewentualnych przeszłych czynów i wyroków.
Ocena ryzyka i prawdopodobieństwa recydywy.

W celu zgromadzenia informacji koniecznych dla sporządzenia raportu kurator może
porozmawiać z innymi znającymi Cię osobami. Kurator może chcieć porozmawiać z
np. Twoją rodziną, lekarzem, pracodawcą lub inną osobą.
Kurator będzie miał dostęp do informacji o Tobie zawartych w rejestrze skazanych,
może korzystać z oświadczeń złożonych w sądzie oraz z przeszłych raportów PSR,
jeżeli były sporządzane. Kurator uzyska do nich dostęp za pośrednictwem
północnoirlandzkiej policji, Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej oraz
północnoirlandzkiej prokuratury. Kurator zawiadomi Cię, z kim ma zamiar
porozmawiać.
Komu PSR będzie udostępniony?
PSR będzie udostępniony:
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•
•
•
•
•

Twojemu adwokatowi
Prokuraturze
Sędziemu orzekającemu o karze
Personelowi PBNI
Personelowi sądu

W pewnych okolicznościach, PSR może być udostępniony:
•
•
•
•

Jeżeli w następstwie wyroku trafisz do zakładu karnego lub poprawczego,
osobom zajmującym się tam Twoją sprawą.
Komisji ds. zwolnień warunkowych Irlandii Północnej, jeżeli będzie
rozpatrywać Twoją sprawę.
Poszkodowanym w wyniku Twojego czynu, jeżeli zostali objęci programem
informacyjnym dla osób poszkodowanych PBNI, jednakże tylko w zakresie
dotyczącym Twojego wyroku, bez ujawniania Twoich osobistych informacji.
Jeżeli w Twojej sprawie rozważane jest wydanie rozszerzonego wyroku
łączonego, możemy przekazać Twoje imię i nazwisko Wydziałowi wsparcia
dla ofiar w celu sprawdzenia, czy mogą na tej podstawie zidentyfikować
poszkodowanych.

W pozostałych przypadkach udostępnienie informacji z PSR może nastąpić tylko za
Twoją zgodą, lub gdy przepisy tego od nas wymagają, lub gdy przepisy nam to
umożliwiają, a my uznamy to za uzasadnione.
Jakie przysługują mi prawa?
Zawartość raportu zostanie Ci zwykle udostępniona, gdyż, zgodnie z przepisami o
ochronie danych, masz określone prawa dostępu do informacji osobistych. Twoje
prawa mogą być ograniczone ze względu na, np. toczące się postępowanie sądowe
lub dochodzenie, lub gdy powodowałoby to powstanie zagrożenia społecznego.
Poza tymi 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;
w pewnych ściśle określonych okolicznościach masz prawo do przeniesienia
lub skopiowania określonych danych osobowych w zautomatyzowany sposób.

Przechowywanie Twoich informacji
Zachowamy Twoje informacje jedynie przez okres konieczny do wypełnienia
opisanych celów. Nieścisłości w Twoich informacjach będą korygowane.

2

Informacje o Tobie będą przetwarzane zgodnie z harmonogramem przechowywania
i usuwania danych PBNI dostępnym na stronie: www.pbni.org.uk. Twoje informacje
będą przechowywane w sposób bezpieczny i poufny w naszym elektronicznym
systemie.
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, skontaktuj się z
urzędnikiem ds. ochrony danych PBNI:
PBNI Data Protection Officer:
Telefon: 02890 262400
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/

3

