Informacje o prywatności
Nowe przepisy o ochronie danych – Ustawa o Ochronie Danych 2018 (DPA) i Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) – zostały wprowadzone w życie 25 - ego
maja 2018 r. Niniejsze informacje o polityce prywatności zostały zaktualizowane, aby
ułatwić Ci zrozumienie, jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jaki sposób i
dlaczego.
Niniejsze Informacje o ochronie prywatności zostały podzielone na trzy części:
•
•
•

Część 1: Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe
Część 2: Twoje prawa związane z tymi danymi osobowymi
Część 3: Inne przydatne informacje

Komendant Główny Policji w Kent jest zarejestrowany u Komisarza ds. Informacji
jako „Administrator” i jest zobowiązany do upewnienia się, że policja w Kent
przetwarza wszystkie dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych.
Czasami, Komendant Główny może działać jako współadministrator z jednym lub
kilkoma innymi administratorami.
Policja w Kent to „właściwy organ” zgodnie z definicją w sekcji 30 DPA.
Zgodnie z wymogami nowych przepisów policja w Kent zatrudnił inspektora ds.
ochrony danych. Inspektor ds. ochrony danych to niezależna rola odpowiedzialna za
zapewnienie, że posiadane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z określonymi
obowiązkami prawnymi. Nowe prawo po raz pierwszy nakłada na nich obowiązki,
których zgodnie z prawem muszą się podjąć.
Inspektor ds.ochrony danych jest dostępny, aby udzielić ci porady i pomocy, jeśli
masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu, w jaki policja w Kent
przetwarza twoje dane osobowe. Dane kontaktowe inspektora ds. ochrony danych
można znaleźć na końcu niniejszego zawiadomienia.
Policja w Kent posiada również Zespół ds. Ujawniania Informacji Publicznych w
ramach Departamentu Bezpieczeństwa Informacji i Zarządzania, który zajmuje się
wnioskami dotyczącymi praw, zgodnie z nowym ustawodawstwem. Dane kontaktowe
Zespołu ds. Ujawnienia Informacji Publicznych (PDT) są również zawarte w niniejszej
Informacji o ochronie prywatności.
Policja w Kent bardzo poważnie traktuje swoją odpowiedzialność i obowiązki
wynikające z przepisów o ochronie danych i zapewnia, że dane osobowe są
odpowiednio przetwarzane w celu zabezpieczenia i utrzymania zaufania do policji.

Część 1: Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Dlaczego przetwarzamy dane osobowe?

Policja w Kent przetwarza dane osobowe w dwóch podstawowych celach: a) „Cele
egzekwowania prawa” i b) „Cele ogólne”, czyli działania wspierające cele
egzekwowania prawa.
Cele egzekwowania prawa obejmują:
•
•
•

Zapobieganie, prowadzenie dochodzeń, wykrywanie lub ściganie przestępstw
kryminalnych
Egzekwowanie sankcji karnych, w tym zabezpieczanie i zapobieganie
zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego
Cel policyjny 1

Kiedy policja w Kent przetwarza twoje dane osobowe do celów egzekwowania
prawa, może to być spowodowane tym, że uczestniczysz w incydencie, który został
zgłoszony policji – na przykład jako świadek, ofiara lub osoba podejrzana. Może to
być spowodowane tym, że jesteś zamieszany w przestępstwo, które jest
przedmiotem dochodzenia lub jesteś powiązany z informacjami wywiadowczymi
zebranymi przez policję. Inne zastosowania obejmują policję drogową, badanie
wypadków, monitoring, i porządek publiczny.
Cele ogólne obejmują:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

Administracje kadrową / emerytalną, zdrowie i opiekę społeczną
Zarządzanie relacjami publicznymi, dziennikarstwem, reklamą i mediami
Zarządzanie finansami, płacami, świadczeniami, księgowością, audytem,
przeglądem wewnętrznym
Przegląd wewnętrzny, księgowość i audyt
Szkolenie
Zarządzanie własnością
Zarządzanie ubezpieczeniami
Zarządzanie pojazdami i transportem
Zarządzanie płacami i świadczeniami
Zarządzanie zażaleniami
Lustracja
Zarządzanie systemami informatycznymi
Usługi prawne
Dostarczanie informacji
Licencjonowanie i rejestracja
Administracja emerytów
Badania, w tym ankiety2

Zdefiniowane w ustawowym kodeksie postępowania przy zarządzaniu informacją policyjną z 2005 r.
jako „ochrona życia i mienia, zachowanie porządku, zapobieganie popełnieniu przestępstw,
postawienie sprawców przed wymiarem sprawiedliwości oraz wszelkie obowiązki lub odpowiedzialność
policji wynikające z prawa powszechnego lub ustawowego. '
2
Policja w Kent jest zobowiązana do przeprowadzania ankiet satysfakcji klienta w celu oceny naszych
wyników i skuteczności. Policja w Kent może kontaktować się z osobami, takimi jak ofiary
przestępstw lub osoby zgłaszające incydenty, i prosić je o przedstawienie nam swojej opinii na temat
usług świadczonych na rzecz społeczeństwa przez policję w Kent. Policja w Kent wykorzystuje

•
•
•
•
•
•
•
•

Zarządzanie wydajnością
Sport i rekreacja
Nabywanie
Planowanie
Testowanie systemu i rozwiązywanie problemów
Bezpieczeństwo
Administrowanie wniosków o uprawnienia
Zarządzanie BHP

W przypadku, gdy policja w Kent przetwarza twoje dane osobowe do celów
egzekwowania prawa, siły policyjne muszą przestrzegać Ustawy o ochronie danych
2018 (DPA), ale nie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO).
Gdy policja w Kent przetwarza twoje dane osobowe do celów ogólnych, siły policyjne
muszą przestrzegać ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i niektórych
części ustawy o ochronie danych 2018 (DPA).
Chociaż zasady dla obu celów są podobne, nie są one identyczne – na przykład masz
mniejsze prawa, gdy Kent Police przetwarza twoje dane osobowe do celów
egzekwowania prawa, niż gdy dane są przetwarzane w celach ogólnych.

Czyje dane osobowe przetwarzamy?
Zarówno do celów egzekwowania prawa, jak i do celów ogólnych, policja w Kent
może przetwarzać dane osobowe dotyczące szerokiej gamy osób (znanych jako
„kategorie podmiotów, których dane dotyczą”), w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personel, w tym wolontariusze, agenci, pracownicy tymczasowi i dorywczy
Dostawcy
Osoby składające skargi, korespondenci i osoby z pytaniami
Krewni, opiekunowie i współpracownicy danej osoby
Doradcy, konsultanci i inni profesjonalni eksperci
Sprawcy i osoby podejrzane o przestępstwa
Świadkowie
Ofiary
Byli i potencjalni pracownicy, emeryci i beneficjenci
Inne osoby, w sposób konieczny zidentyfikowane w trakcie dochodzeń i
działań policyjnych

Jakie rodzaje danych osobowych przetwarzamy?

podane informacje do ulepszania naszych usług i wszędzie tam, gdzie to możliwe, policja w Kent,
podobnie jak wiele sił policyjnych, korzysta z prywatnych firm do przeprowadzania takich ankiet w
naszym imieniu przy ścisłej kontroli w celu ochrony danych osobowych zaangażowanych osób.

Zarówno do celów egzekwowania prawa, jak i do celów ogólnych, policja w Kent
może przetwarzać dane osobowe dotyczące lub składające się z następujących
elementów (znanych jako „kategorie danych osobowych”):
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dane osobowe tj. imię i nazwisko, adres i dane biograficzne
Rodzina, styl życia i uwarunkowania społeczne
Szczegóły dotyczące edukacji i szkoleń
Dane finansowe
Dostarczone towary lub usługi
Pochodzenie rasowe lub etniczne
Członkostwo w ekstremistycznych partiach politycznych
Religijne lub inne wierzenia o podobnym charakterze
Członkostwo w związkach zawodowych
Zdrowie lub schorzenie fizyczne lub psychiczne
Orientacja seksualna
Przestępstwa (w tym domniemane przestępstwa)
Postępowanie karne, wyniki i wyroki
Identyfikatory fizyczne, w tym DNA, odciski palców i inne próbki genetyczne
Obrazy dźwiękowe i wizualne, w tym zdjęcia i wideo
Posiadane licencje lub pozwolenia
Wywiad kryminalny
Odniesienia do ręcznych zapisów lub plików
Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa
Szczegóły reklamacji, incydentów i wypadków

•

W przypadku ogólnego przetwarzania „Dane kategorii szczególnej”3 to dane
osobowe, które są uważane za szczególnie wrażliwe i które obejmują
informacje dotyczące

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rasy
Pochodzenia etnicznego
Opinii politycznych
Przekonań religijnych / filozoficznych
Zdrowia
Życia seksualnego
Orientacja seksualna
Związków zawodowych
Dane genetyczne tj. próbka biologiczna
Dane biometryczne tj. odcisk palca, rozpoznawanie twarzy, DNA, odcisk dłoni,
rozpoznawanie tęczówki

•

W przypadku ogólnego przetwarzania, policja w Kent będzie przetwarzać dane
kategorii specjalnej tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek określony w art.
9 RODO. Ponadto w przypadku ogólnego przetwarzania, policja w Kent będzie
przetwarzać „dane o przestępstwach kryminalnych” – dane osobowe
dotyczące wyroków skazujących i przestępstw lub powiązanych środków
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

bezpieczeństwa4 – tylko wtedy, gdy spełniony jest warunek w załączniku 1 do
DPA.
Podobnie w przypadku przetwarzania w ramach egzekwowania prawa, policja
w Kent będzie przetwarzać wyłącznie dane osobowe dotyczące twoich:
pochodzenia rasowego lub etnicznego; opinii politycznych; przekonań
religijnych lub filozoficznych; członkostwa w związkach zawodowych; danych
genetycznych lub biometrycznych; zdrowia (jeśli dotyczy); życia seksualnego
lub orientacji seksualnej, w pewnych okolicznościach. Ten rodzaj
przetwarzania nazywa się „przetwarzaniem szczególnie chronionym”5. Policja
w Kent przeprowadza przetwarzanie danych szczególnie chronionych, gdy ma
zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:
Wyrażona została zgoda
Do celów ustawowych
Administrowanie wymiaru sprawiedliwości
Ochronaniezbędnych do życia interesów jednostki
Ochrona dzieci i osób zagrożonych
Jeśli dane informacje są już w domenie publicznej
W przypadku roszczeń prawnych
Zapobieganie oszustwom
Archiwizacja, cele historyczne lub statystyczne

Skąd pozyskujemy dane osobowe?
Zarówno do celów egzekwowania prawa, jak i do celów ogólnych, policja w Kent
może gromadzić dane osobowe z wielu różnych źródeł, innych niż bezpośrednio od
ciebie, w tym:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4
5

Inne organizacje ścigania
Urząd Skarbowy i Celny Jej Królewskiej Mości
Międzynarodowe agencje i organy ścigania
Organy wydające licencje
Przedstawiciele prawni
Prokuratura
Adwokaci obrony
Sądy
Więzienia
Firmy ochroniarskie
Agencje partnerskie zaangażowane w strategie przestępczości i zakłóceń
Organizacje sektora prywatnego współpracujące z policją w strategiach
zwalczania przestępczości
Organizacje sektora wolontariatu
Zatwierdzone organizacje i osoby współpracujące z policją
Niezależne Biuro ds. Postępowania Policji (IOPC)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inspektorat Jej Królewskiej Mości ds. Służb Straży Pożarnej i Ratownictwa
(HMICFRS)
Audytorzy
Biuro Komisarza Policji, Pożarnictwa i Przestępczości (OPFCC)
Rząd centralny, agencje rządowe i departamenty
Służby ratownicze
Krewni, opiekunowie lub inne osoby związane z daną osobą
Obecni, przeszli lub potencjalni pracodawcy danej osoby
Doradcy lub praktycy opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej
Placówki edukacyjne, szkoleniowe i organy egzaminacyjne
Współpracownicy biznesowi i inni profesjonalni doradcy
Pracownicy i agenci policji w Kent
Dostawcy zapewniający towary lub usługi
Osoby wnoszące zapytanie lub reklamację
Organizacje i doradcy finansowi
Agencje informacji kredytowej
Organizacje ankietowe i badawcze
Stowarzyszenia branżowe, pracodawców i organizacje zawodowe
Samorząd lokalny
Organizacje wolontariackie i charytatywne
Rzecznicy praw obywatelskich i organy regulacyjne
Media
Procesorzy pracujący w imieniu policji w Kent

Jak zbieramy dane osobowe?
Policja w Kent zbiera dane osobowe od ciebie lub z innych źródeł, w zależności od
okoliczności.
Poniżej znajdują się przykłady, w jaki sposób policja w Kent może uzyskać dane
osobowe bezpośrednio od ciebie:
•
•
•
•

Z rozmów z tobą (w osobie lub telefonicznie)
Z pisemnych wiadomości od ciebie (np. listów, e-maili, mediów
społecznościowych)
Od interakcji z tobą na stronach internetowych
Z wypełnionych przez ciebie formularzy (np. podania o pracę)

Poniżej znajdują się przykłady, w jaki sposób policja w Kent może pozyskiwać twoje
dane osobowe z innych źródeł:
•
•
•
•
•
•

Z rozmów z innymi osobami (w osobie lub telefonicznie)
Z pisemnych wiadomości od innych osób (np. listów, e-maili, mediów
społecznościowych)
Z obserwacji lub monitoringu
Z kamery nasobnej
Z CCTV i systemów audio
Z formularzy wypełnionych przez inne osoby

Jakiej podstawy prawnej używamy do przetwarzania tych
informacji?
Policja w Kent musi mieć ważną podstawę prawną w celu przetwarzania twoich
danych osobowych.
Kiedy policja w Kent przetwarza twoje dane osobowe do celów egzekwowania
prawa, odbywa się to zgodnie z powszechnymi uprawnieniami policyjnymi i albo za
twoją zgodą, albo dlatego, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w celu egzekwowania prawa6.
Kiedy Kent Police przetwarza twoje dane osobowe do celów ogólnych, istnieje
wówczas pięć legalnych podstaw, podstawa prawna będzie zależeć wtedy od celu
przetwarzania danych osobowych7:
•
•
•
•
•

Zgoda – wyraziłeś wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
określonym celu
Umowa – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy (n.p. umowy o
pracę)
Obowiązek prawny – przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia
zgodności z prawem Kent Police
Powód niezbędny do życia – przetwarzanie jest niezbędne, aby chronić
czyjeś życie
Zadanie publiczne – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
leżącego w interesie publicznym lub pełnienia funkcji służbowych, a zadanie
lub funkcja ma wyraźną podstawę prawną

Jak przetwarzamy dane osobowe?
Zarówno w celu egzekwowania prawa, jak i w celach ogólnych, policja w Kent będzie
przetwarzać dane osobowe zgodnie z DPA i RODO – ustawodawstwo dotyczące
ochrony danych.
W przypadku gdy policja w Kent przetwarza dane osobowe do celów egzekwowania
prawa, będzie to odbywało się zgodnie z zasadami ochrony danych DPA,8 a w
przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów ogólnych będzie to odbywało
się zgodnie z zasadami ochrony danych RODO9.

DPA Część 3 Sekcja 35
Artykuł 6(1) RODO
8
DPA Część 3 Sekcje 34 do 40
9
Artykuł 6 RODO
6
7

Zasady
Zasada (a) –
legalność,
uczciwość i
przejrzystość:

Zasada (b) –
ograniczanie
celu:

Zasada (c) –
minimalizacja
danych:

Zasada (d) –
dokładność:

Ustawa o ochronie danych
(DPA)
Przetwarzane zgodnie z
prawem i w rzetelny sposób

Zbierane w oznaczonych,
wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane w sposób
niezgodny z celem, w jakim
zostały pierwotnie zebrane

Adekwatne, stosowne i
nienadmierne w stosunku do
celu, w jakim są
przetwarzane;
Dokładne i, w razie potrzeby,
aktualizowane oraz
podejmowane są wszelkie
uzasadnione kroki w celu
upewnienia się, że dane
osobowe są dokładne, z
uwzględnieniem celu
egzekwowania prawa, w jakim
są przetwarzane lub że są
niezwłocznie usuwane lub
poprawiane

Przechowywane nie dłużej, niż
jest to niezbędne do celu, w
jakim są przetwarzane; oraz
Zasada (e) –
ustalone są odpowiednie
ograniczenie
terminy okresowego
przechowywania: przeglądu potrzeby dalszego
przechowywania danych
osobowych dla któregokolwiek
z celów egzekwowania prawa

Ogólne rozporządzenie o
ochronie danych (RODO)
Przetwarzane zgodnie z
prawem, rzetelnie, w sposób
przejrzysty w stosunku do osób
fizycznych
Zbierane w określonych,
wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i
nieprzetwarzane dalej w sposób
niezgodny z tymi celami;
chociaż dalsze przetwarzanie
do celów archiwalnych w
interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub
historycznych lub do celów
statystycznych nie będzie
uważane za niezgodne z
pierwotnymi celami
Adekwatne, stosowne i
ograniczone do tego, co jest
niezbędne do celu, w jakim są
przetwarzane;
Dokładne i, w razie potrzeby,
aktualizowane; wszelkie
rozsądne kroki zostaną podjęte
w celu upewnienia się, że dane
osobowe, które są
nieprawidłowe, zostaną
niezwłocznie usunięte lub
poprawione w razie potrzeby
Przechowywane w postaci
umożliwiającej identyfikację
osób, których dane dotyczą, nie
dłużej niż jest to niezbędne do
celów, w których dane
osobowe są przetwarzane;
jednakże dane osobowe mogą
być przechowywane przez
dłuższy czas wyłącznie w
celach archiwalnych leżących w
interesie publicznym, do celów
badań naukowych lub

Zasada (f) –
integralność i
poufność:

historycznych lub do celów
statystycznych, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich
środków technicznych i
organizacyjnych wymaganych
przez RODO w celu ochrony
praw i wolności osób fizycznych
Przetwarzane w sposób
Przetwarzane w sposób
zapewniający odpowiednie
zapewniający odpowiednie
bezpieczeństwo danych
bezpieczeństwo danych
osobowych, w tym ochronę
osobowych, z zastosowaniem przed niedozwolonym lub
odpowiednich środków
niezgodnym z prawem
technicznych lub
przetwarzaniem oraz
organizacyjnych, w tym
przypadkową utratą,
ochronę przed niedozwolonym zniszczeniem lub
lub niezgodnym z prawem
uszkodzeniem, za pomocą
przetwarzaniem oraz
odpowiednich środków
przypadkową utratą,
technicznych lub
zniszczeniem lub
organizacyjnych
uszkodzeniem

Policja w Kent dołoży wszelkich starań, aby wszystkie dane
osobowe przetwarzane pod ich kontrolą nie były nadmierne,
były odpowiednio sprawdzane i bezpiecznie niszczone, gdy nie
Odpowiedzialność
są już potrzebne. Policja w Kent szanuje prawa osób
fizycznych i będzie w stanie wykazać zgodność z zasadami
ochrony danych DPA i RODO

Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?
Policja w Kent bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich danych
osobowych. Zapewnienie zgodności z odpowiednimi częściami DPA i RODO
odnoszących się do bezpieczeństwa, a także dążenie do zgodności z polityką
systemów bezpieczeństwa Krajowej Rady Komendantów Policji (NPCC) i
odpowiednimi częściami normy bezpieczeństwa informacji ISO 27001.
Policja w Kent zapewnia odpowiednią politykę, szkolenia, środki techniczne i
proceduralne, w tym audyty i inspekcje. Środki te będą chronić nasze ręczne i
elektroniczne systemy informatyczne przed utratą i niewłaściwym wykorzystaniem
danych oraz umożliwią dostęp do nich tylko wtedy, gdy zaistnieje ku temu
uzasadniony powód, a następnie pod ścisłymi wytycznymi co do tego, w jaki sposób
można wykorzystać wszelkie dane osobowe w nich zawarte. Środki te są stale
zarządzane i ulepszane w celu zapewnienia bieżącego bezpieczeństwa.

Komu ujawniamy dane osobowe?
Zarówno do celów egzekwowania prawa, jak i do celów ogólnych, policja w Kent
może ujawniać dane osobowe szerokiej gamie odbiorców w dowolnej części świata,
w tym tym, od których dane osobowe są uzyskiwane.
Może to obejmować ujawnienie informacji innym organom ścigania, organizacjom
partnerskim / agencjom pracującym nad inicjatywami ograniczania przestępczości,
partnerom na arenie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, pomocy ofiarom
przestępstw oraz organom lub osobom pracującym w naszym imieniu (takim jak
wykonawcy IT lub organizacje prowadzące ankiety).
Policja w Kent może również ujawnić informacje innym organom lub osobom, jeśli
jest to konieczne, aby zapobiec krzywdzie indywidualnych osób. Ujawnianie danych
osobowych będzie dokonywane indywidualnie dla każdego przypadku, z
wykorzystaniem danych osobowych odpowiednich do określonego celu i okoliczności
oraz z zastosowaniem niezbędnych kontroli.
Jeżeli przekazałeś nam swoje dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji
funkcjonariuszy policji, twoje dane, w tym informacje biograficzne z monitoringu,
zostaną udostępnione dla College'u dla policji.
Będą one przechowywane w ich bezpiecznej sieci lub w ich systemie zarządzania
informacjami o ocenach (AIMS). Na podstawie tych informacji twoje imię i nazwisko,
adres e-mail i numer referencyjny kandydata zostaną przesłane do nowej platformy
oceny online na potrzeby rekrutacji funkcjonariuszy i udostępnione zewnętrznemu
dostawcy hostującemu system w celu wirtualnego rozpatrzenia twojego wniosku.
Niektóre organy lub osoby, którym policja w Kent może ujawniać dane osobowe,
znajdują się poza Unią Europejską – niektóre z nich nie mają przepisów chroniących
prawa do ochrony danych w sposób tak szeroki, jak w Wielkiej Brytanii. Jeśli dane
osobowe są przekazywane na takie terytoria, zostaną podjęte odpowiednie kroki w
celu zapewnienia ich odpowiedniej ochrony, zgodnie z wymogami DPA i RODO.
Policja w Kent będzie również ujawniać dane osobowe innym organom lub osobom,
gdy jest to wymagane przez lub na mocy jakiegokolwiek aktu prawnego,
jakiejkolwiek zasady prawa lub drogą nakazu sądowego. Może to obejmować
ujawnienie informacji usługom alimentacyjnym (Child Maintenance Service),
Krajowej Inicjatywie ds. Zwalczania Przestępczości Gospodarczej (National Fraud
Initiative), Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Home Office) i sądom.
Policja w Kent może również ujawnić dane osobowe według własnego uznania w
celu i w związku z jakimkolwiek postępowaniem prawnym lub w celu uzyskania
porady prawnej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Policja w Kent przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do
określonego celu lub celów, dla których są przechowywane.
Dane osobowe umieszczone w krajowym komputerze policyjnym są przechowywane,
przeglądane i usuwane zgodnie z ustalonymi krajowymi okresami przechowywania,
które podlegają okresowym zmianom.
Inne zapisy zawierające dane osobowe dotyczące wywiadu, mediów cyfrowych,
opieki, przestępczości, broni palnej, dochodzeń w sprawie wykorzystywania dzieci i
przemocy domowej będą przechowywane zgodnie z autoryzowaną praktyką zawodową
College'u dla policji w celu zarządzania informacjami. Można to znaleźć na stronie
internetowej College'u policyjnego www.app.college.police.uk. Dokumenty te są
przechowywane zgodnie z procedurą policji w Kent - W1012 Przegląd dokumentacji,
przechowywanie i usuwanie.

Monitorowanie i pliki cookie
Policja w Kent może monitorować lub rejestrować i zatrzymywać rozmowy
telefoniczne, SMS-y, e-maile i inną komunikację elektroniczną do i od sił policyjnych
w celu powstrzymania, zapobiegania i wykrywania nieodpowiedniej lub przestępczej
działalności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz pomocy organom ścigania lub w
celach ogólnych.
Policja w Kent nie umieszcza wcześniej nagranego „zawiadomienia o rzetelnym
przetwarzaniu” na liniach telefonicznych, które mogą odbierać połączenia alarmowe
(w tym te źle skierowane) ze względu na związane z tym ryzyko szkody, która może
być spowodowana opóźnieniem w odpowiedzi na połączenie.
Policja w Kent używa wielu różnych plików cookie na naszej stronie internetowej,
zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie
https://www.kent.police.uk/hyg/cookies/.

Uwagi
Uwaga 1 – Zdefiniowana w ustawowym kodeksie postępowania przy zarządzaniu
informacją policyjną z 2005 r. jako „ochrona życia i mienia, zachowanie porządku,
zapobieganie popełnieniu przestępstw, postawienie sprawców przed wymiarem
sprawiedliwości oraz wszelkie obowiązki lub odpowiedzialność policji wynikające z
prawa powszechnego lub ustawowego.'
Policja w Kent jest zobowiązana do przeprowadzania ankiet satysfakcji klienta w celu
oceny naszych wyników i skuteczności. Policja w Kent może kontaktować się z
osobami, takimi jak ofiary przestępstw lub osoby zgłaszające incydenty, i prosić je o
przedstawienie nam swojej opinii na temat usług świadczonych na rzecz
społeczeństwa przez policję w Kent. Policja w Kent wykorzystuje podane informacje
do ulepszania naszych usług i wszędzie tam, gdzie to możliwe, policja w Kent,
podobnie jak wiele sił policyjnych, korzysta z prywatnych firm do przeprowadzania

takich ankiet w naszym imieniu przy ścisłej kontroli w celu ochrony danych
osobowych zaangażowanych osób.

