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Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych 

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019 r., poz. 125) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem  

i zwalczaniem przestępczości jest Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej, ul. Legionów 79,  

43-300 Bielsko-Biała, tel. 33 47-58-101 lub odpowiednio podległa jej Prokuratura Rejonowa,  

z wyłączeniem danych, o których mowa w pkt. 2. 

2. Prokuratura Krajowa jest administratorem danych przetwarzanych w ogólnokrajowych systemach 

teleinformatycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych przetwarzanych w związku zapobieganiem  

i zwalczaniem przestępczości w jednostkach organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Bielsku-

Białej, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@bb.po.gov.pl, pod numerem 

telefonu 33/47-58-111 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej. 

4. Celem przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego Administratora, którym jest 

ściganie przestępstw i stanie na straży praworządności.  

5. Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, w ramach realizacji zadań w zakresie ścigania 

przestępstw i stania na straży praworządności, których administratorami są powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury, wykonują w zakresie działalności: 

1) Prokuratur Rejonowych podległych Prokuraturze Okręgowej w Bielsku-Białej jest Prokurator 

Okręgowy w Bielsku-Białej – ul. Legionów 79, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33/47-58-101; 

2) Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej jest Prokurator Regionalny w Katowicach - ul. Wita 

Stwosza 31, 40-042 Katowice, tel. 32/253-10-00 z wyłączeniem danych wym. w pkt. 2. 

6. W ramach nadzoru, o którym mowa w pkt. 5  właściwe organy rozpatrują skargi osób, których dane 

osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

7. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach lub systemach teleinformatycznych,  

w ramach realizacji zadań w zakresie ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, 

przepisów art. 12-16 i art. 18-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) nie stosuje się. 

8. W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie ustaw znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządzeniach ewidencyjnych, 

w tym tworzonych i przetwarzanych z wykorzystaniem technik informatycznych, prowadzonych  

na podstawie przepisów wymienionych w art. 3 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie 

danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 

prawa osób, których dane dotyczą są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie 

przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania.  


