Zawiadomienie o ochronie danych osób objętych nadzorem kuratorskim
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, ponieważ obowiązuje Cię orzeczenie sądu
wymagające nadzoru kuratorskiego.
Możesz podlegać jednemu z następujących orzeczeń:












Nakaz nadzoru kuratorskiego
Nakaz prac społecznych
Sądowy nakaz łączony
Nakaz nadzoru kuratorskiego poprzedzony pozbawieniem wolności
Wyrok pozbawienia wolności z oznaczonym okresem zwolnienia
przedterminowego
Wydłużony wyrok pozbawienia wolności wydany w celu ochrony publicznej
Nakaz umieszczenia w domu poprawczym
Zwolnienie przedterminowe w trybie art. 26
Zwolnienie przedterminowe osoby skazanej na dożywotnie pozbawienie
wolności
Nakaz nadzoru określonych działań
Inne orzeczenia (np. rozszerzony wyrok łączony)

Przepisy regulujące cele i działania PBNI zawarte są w Rozporządzeniu o urzędzie
kuratorskim (Irlandia Północna) z 1985 roku. Ponadto inne przepisy dotyczące
działań kuratorskich zawarte są w Rozporządzeniu o wymiarze sprawiedliwości w
sprawach karnych (Irlandia Północna) z 1991 roku, Rozporządzeniu o wymiarze
sprawiedliwości w sprawach karnych (Irlandia Północna) z 1996 roku,
Rozporządzeniu o wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych (Irlandia
Północna) z 2008 roku oraz Rozporządzeniu o wymiarze sprawiedliwości w
sprawach karnych (Dzieci) (Irlandia Północna) z 1998 roku.
Jakie informacje o Tobie będą przechowywane w PBNI?
PBNI będzie przechowywać informacje w formie elektronicznej i papierowej
zawierające:





Szczegóły czynu(ów), za który zostałeś skazany.
Warunki nadzoru.
Formularze skierowań.
Informacje o programach, w których brałeś udział.
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Opis Twojej sytuacji życiowej, tj. rodzinnej, pracowniczej, ew. uzależnienia,
schorzenia lub inne problemy.
Dane dotyczące Twoich ewentualnych przeszłych czynów i wyroków.
Ocena ryzyka i prawdopodobieństwa recydywy.
Plan zarządzania ryzykiem.
Inne raporty, w tym przedwyrokowe, dotyczące złamania warunków, raporty
dla Komisji ds. zwolnień warunkowych.
Dane najbliższego krewnego.

Komu informacje o mnie mogą być udostępnione?
Informacje o Tobie mogą otrzymać następujące podmioty:




















Twój adwokat
Sądy
Prokuratura
Służba więzienna
Komisja ds. zwolnień warunkowych
Inne służby kuratorskie
Departament Sprawiedliwości
Personel PBNI
Opieka społeczna
Agencja wymiaru sprawiedliwości dla młodocianych
Zarząd kwaterunkowy
Rada ds. bezpieczeństwa dzieci
Fundusze opieki zdrowotnej
Zatwierdzone miejsca pobytu / hostele
Agencje zaangażowane w partnerstwo między-agencyjne, w tym Rada
ochrony publicznej Irlandii Północnej oraz Między-agencyjna komisja oceny
ryzyka.
Północnoirlandzka Agencja Badań Statystycznych
Poszkodowani 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 obowiązuje Cię nakaz prac społecznych, niektóre informacje dotyczące
Twoich czynów, określone dane medyczne oraz Twoje imię i nazwisko będą
udostępnione placówce prowadzącej prace społeczne.
Jeżeli zostaniesz skierowany do programu prowadzonego przez instytucję
świadczącą usługi poradnictwa, zajęć dotyczących nadużywania alkoholu lub
narkotyków lub szkoleń zawodowych, szczegóły Twojego czynu(ów) oraz
Twoje określone dane medyczne mogą być ujawnione.

Jakie przysługują mi prawa?
Przepisy o ochronie danych osobowych uprawniają Cię do dostępu do Twoich
informacji. Twoje prawa mogą być ograniczone ze względu na, np. toczące się
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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.
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 oraz w aktach papierowych.
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: 028 90262400
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/
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