Konfidencialitātes paziņojums personām, kas atrodas PBNI uzraudzībā
Ziemeļīrijas Probācijas dienests (PBNI)
80-90 North Street
Belfast
BT1 1LD
Tālrunis: 028 90262400
E-pasts: info@pbni.gsi.gov.uk
Ievads
Mēs jums sniedzam šo paziņojumu, jo uz jums attiecas tiesas lēmums vai
pirmstermiņa nosacīta atbrīvošana, t.s. licence, kas pieprasa PBNI uzraudzību.
Attiecībā uz jums spēkā varētu būt kāds no šiem rīkojumiem vai licencēm:
Probācijas uzraudzība
Piespiedu darbs sabiedrības labā
Kombinētā uzraudzība
Probācijas uzraudzība pēc brīvības atņemšanas
Noteikts brīvības atņemšanas sods
Pagarināts brīvības atņemšanas sods sabiedrības aizsardzībai
Nepilngadīgo lietu centra uzraudzība
26. panta licence
Mūža ieslodzījuma licence
Soda naudas atstrādāšanas rīkojums
Citi rīkojumi (piemēram, uzlabotie kombinētie rīkojumi)
Likums, kas nosaka PBNI lomu un funkcijas, ir 1982. gada rīkojums Par Ziemeļīrijas
Probācijas dienestu. Turklāt citi tiesību akti, kas attiecas uz probācijas pasākumiem,
ir 1991. gada rīkojums Par Ziemeļīrijas Krimināltiesībām, 1996. gada rīkojums Par
Ziemeļīrijas Krimināltiesībām un 2008. gada rīkojums Par Ziemeļīrijas
Krimināltiesībām un 1998. gada rīkojums par Ziemeļīrijas Bērnu Krimināltiesībām.
Kāda informācija par jums būs PBNI rīcībā?
PBNI rīcībā būs informācija gan papīra, gan elektroniskā formātā, kas ietvers:









Sīkāku informāciju par nodarījumu, par kuru esat notiesāts.
Uzraudzības nosacījumi.
Nosūtījumu veidlapas.
Informācija par programmām, kuras esat uzņēmies.
Jūsu personīgie apstākļi, piemēram, informācija par jūsu ģimeni, nodarbinātību,
jebkādām atkarības problēmām, sūdzībām par veselību vai citām iespējamām
grūtībām.
Sīkāku informāciju par jebkuru citu nodarījumu, par kuru iepriekš esat bijis
tiesāts.
Riska novērtējums un jūsu atkārtota pārkāpuma iespējamība.
Riska pārvaldības plāns.




Ziņojumi, tostarp pirmssprieduma novērtējuma ziņojumi, ziņojumi par nosacījumu
pārkāpumiem, ziņojumi priekšlaicīgas atbrīvošanas komisijai.
Informācija par tuvinieku.

Ar ko mēs varam koplietot jūsu informāciju?
Jūsu informāciju var koplietot ar





















Jūsu advokātu vai juriskonsultu
Tiesas dienestu
Valsts Prokuratūras dienestu
Cietumu dienestu
Priekšlaicīgas atbrīvošanas komisiju
Citiem probācijas dienestiem
Tieslietu departamentu
PBNI darbiniekiem
Sociālajiem dienestiem
Jaunatnes tieslietu aģentūru
Dzīvojamā fonda pārvaldi
Bērnu drošības pārvaldi
Veselības trastiem
Apstiprinātiem mājokļiem vai hosteļiem
Aģentūrām, kas iesaistītas vairāku aģentūru partnerībās, tostarp Ziemeļīrijas
Sabiedrības aizsardzības pasākumu aģentūru un vairākdienestu riska
novērtēšanas komiteju.
Ziemeļīrijas Statistikas un izpētes aģentūru (NISRA)
Informācija var tikt kopīgota 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 jums ir piespriests piespiedu darbs, piespiedu darba vietā tiks paziņota
informācija par jūsu nodarījumu, attiecīgā medicīniskā vēsture un jūsu vārds
un uzvārds.
Ja jūs tiekat nosūtīts veikt programmas darbu citā organizācijā, kas
nodrošina, piemēram, mentorēšanu, psihologa konsultācijas, narkotiku un
alkohola atkarību terapiju, vai nodarbinātību un apmācību, informāciju par
jūsu nodarījumu, kas jārisina, un tiks koplietota attiecīgā medicīniskā vēsture .

Kādas man ir tiesības?
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, 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 vietnē www.pbni.org.k. Tā tiks droši un konfidenciāli
saglabāta mūsu elektroniskajā lietu vadības sistēmā un papīra dokumentācijā.
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 Data Protection Officer)!
PBNI Data Protection Officer
Tālrunis: 028 90262400
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
Tālr.: 0303 123 1113
E-pasts: casework@ico.org.uk
https://ico.org.uk/global/contact-us/

