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Załącznik nr 4 

WZÓR 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody  

na uzupełnienie danych SIS  

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na uzupełnienie danych SIS o moje dane osobowe, w 

celu rozwiązywania problemów związanych z przywłaszczeniem tożsamości, wyłącznie w 

zakresie: 

1) imion i nazwiska;  

2) nazwiska rodowego;  

3) miejsca i data urodzenia;  

4) płci;   

5) fotografii;   

6) odbitek linii papilarnych;   

7) posiadanego dokumentu lub dokumentów tożsamości;  

8) danych identyfikacyjnych każdego z dokumentów tożsamości;   

9) poprzednio używanych imion i nazwiska;  

10) innych posiadanych tożsamości;  

11) szczególnych obiektywnych cech fizycznych niepodlegających zmianom;  

12) posiadanych obywatelstw;  

13) adresu zamieszkania;  

14) imion i nazwiska ojca;  

15) imion i nazwiska matki.  

Zostałam/em poinformowana/y, że moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celach: 

1) umożliwienia właściwemu organowi odróżnienia osoby, której tożsamość została 

przywłaszczona, od osoby, której faktycznie ma dotyczyć wpis, zgodnie z art. 47 ust. 2  

lit. a rozporządzenia 2018/18611) i art. 62 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2018/18622), 

2) umożliwienia osobie, której tożsamość została przywłaszczona, udowodnienia swojej 

tożsamości i wykazania, że jej tożsamość została przywłaszczona, zgodnie z art. 47 ust. 

2  lit. b rozporządzenia 2018/1861 i art. 62 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2018/1862, 

 

a także, o prawie do: 

 

3) wycofania zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie 

wpływa na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, 

przed jej wycofaniem. 

……………………………………………………. 

                                                                                       Data i podpis osoby udzielającej zgody 

                                                           
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw 

granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 14, z późn. zm.). 
2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy 

policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 

2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji 

Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 56, z późn. zm.). 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z wyrażoną zgodą, będą przekazane bezpośrednio do: 

1) organu wymienionego w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1041), który dokonał wpisu tych danych; 

albo  

2) biura SIRENE, jeżeli wpisu tych danych dokonał organ innego państwa. 

Obowiązki wynikające z art. 13 RODO realizowane są odpowiednio. 

2. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, administratorem danych osobowych 

przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI)  jest Centralny organ techniczny KSI – 

Komendant Główny Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. 

3. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

poprzez e-mail: iod.kgp@policja.gov.pl, za pośrednictwem platformy e-PUAP lub listownie na adres 

siedziby: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.  

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: 

1) umożliwienia właściwemu organowi odróżnienia osoby, której tożsamość została przywłaszczona, od 

osoby, której faktycznie ma dotyczyć wpis, zgodnie z art. 47 ust. 2  lit. a rozporządzenia 2018/1861 i 

art. 62 ust. 2 lit. a rozporządzenia 2018/1862; 

2) umożliwienia osobie, której tożsamość została przywłaszczona, udowodnienia swojej tożsamości i 

wykazania, że jej tożsamość została przywłaszczona, zgodnie z art. 47 ust. 2  lit. b rozporządzenia 

2018/1861 i art. 62 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2018/1862. 

5. Podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz  art. 9 

ust. 2  lit. a RODO, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach określonych 

w pkt 3. 

6. Dostęp do Pani/Pana  danych osobowych mogą uzyskać wyłącznie organy mające prawo do dostępu do wpisu 

odpowiadającego tym danym. Mogą one z niego korzystać  wyłącznie w celu zapobieżenia błędnej 

identyfikacji, zgodnie z art. 47 ust. 6 rozporządzenia 2018/1861 i art. 62 ust. 6 rozporządzenia 2018/1862. 

7. Zgodnie z art. 47 ust. 5 rozporządzenia 2018/1861 i art. 62 ust. 5 rozporządzenia 2018/1862 Pani/Pana dane 

osobowe będą usuwane w tym samym czasie, co odpowiadający im wpis, lub wcześniej, jeśli  Pani/Pan o to 

wystąpi. Niniejsze oświadczenie będzie archiwizowane i brakowane w związku z usunięciem tych danych 

osobowych. 

8. Zgodnie z art. 50 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 65 rozporządzenia 2018/1862 dane przetwarzane w SIS 

oraz powiązane informacje uzupełniające podlegające wymianie na mocy niniejszych rozporządzeń nie są 

przekazywane ani udostępniane państwom trzecim ani organizacjom międzynarodowym. 

9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:  

1) prawo żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych; 

2) prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe; 

3) prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych; 

4) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, występując do Centralnego organu technicznego 

KSI. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa). 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w związku z celami, o 

których mowa w pkt 4. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również 

profilowania. 
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Declaration of acceptance  

of supplementing SIS data  

I, the undersigned, consent to have my personal data added to SIS data in order to facilitate 

solving problems related with misuse of identity, solely as regards: 

1) forenames and surname;  

2) name at birth; 

3) place and date of birth;  

4) gender;   

5) photographs;  

6) fingerprints;  

7) identification document/documents held;  

8) identification data of each of the identification documents held;   

9) previously used forenames and surname;  

10) other identities held;  

11) specific objective and physical characteristic not subject to change;  

12) nationalities held;  

13) address of residence;  

14) father's forenames and surname;  

15) mother's forenames of surname.  

I have been informed that my data will be processed for the following purposes: 

1) to allow the competent authority to distinguish the person whose identity has been 

misused from the person intended to be the subject of the alert, in accordance with 

Article 47(2)(a) of Regulation 2018/18613) and Article 62(2)(a) of Regulation 

2018/18624), 

2) to allow the person whose identity has been misused to prove his or her identity and to 

establish that his or her identity has been misused, in accordance with Article 47(2)(b) 

of Regulation 2018/1861 and Article 62(2)(b) of Regulation 2018/1862, 

 

and that I have the right to: 

 

3) withdraw my consent at any time, provided that it does not affect the lawfulness of 

processing based on that consent before its withdrawal.  

 

……………………………………………………. 

Date and signature of the person giving the consent 

 

                                                           
3) Regulation (EU) 2018/1861 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the 

establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of border checks, and 

amending the Convention implementing the Schengen Agreement, and amending and repealing Regulation (EC) 

No 1987/2006 (Official Journal of the EU L 312 of 7.12.2018, p. 14, as amended). 
4) Regulation (EU) 2018/1862 of the European Parliament and of the Council of 28 November 2018 on the 

establishment, operation and use of the Schengen Information System (SIS) in the field of police cooperation and 

judicial cooperation in criminal matters, amending and repealing Council Decision 2007/533/JHA, and repealing 

Regulation (EC) No 1986/2006 of the European Parliament and of the Council and Commission Decision 

2010/261/EU (Official Journal of the EU L 312 of 7.12.2018, p. 56, as amended). 
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Information clause regarding personal data processing 

Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 

April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Official Journal 

of the EU L 119 of 4.05.2016, p. 1, as amended), hereinafter referred to as the "GDPR", I inform you that: 

1. your personal data processed in accordance with the consent given will be transferred directly to: 

1) the authority named in Article 3(1) of the Act of 24 August 2007 on the participation of the Republic of 

Poland in the Schengen Information System and the Visa Information System (Journal of Laws of 2021, 

item 1041) which entered the data; 

or  

2) a SIRENE office if the data was entered by an authority of another State. 

The obligations arising from Article 13 GDPR shall be met accordingly. 

2. In accordance with Article 10 of the Act of 24 August 2007 on the participation of the Republic of Poland in 

the Schengen Information System and the Visa Information System, the controller of personal data processed 

by the Central Technical Authority of the National IT System – Commander-in-Chief of the Police, ul. 

Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. 

3. The data controller has appointed a Data Protection Officer who can be contacted by e-mail at 

iod.kgp@policja.gov.pl, through the e-PUAP platform or by ordinary mail at the registered office address: 

ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.  

The Data Protection Officer can be contacted on all matters regarding processing of personal data and 

exercising the rights related with such processing. 

4. Your personal data will be processed for the following purposes: 

1) to allow the competent authority to distinguish the person whose identity has been misused from the 

person intended to be the subject of the alert, in accordance with Article 47(2)(a) of Regulation 

2018/1861 and Article 62(2)(a) of Regulation 2018/1862; 

2) to allow the person whose identity has been misused to prove his or her identity and to establish that his 

or her identity has been misused, in accordance with Article 47(2)(b) of Regulation 2018/1861 and 

Article 62(2)(b) of Regulation 2018/1862. 

5. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) and Article 9(2)(a) GDPR in 

connection with your personal data processing consent given for the purposes specified in Point 3. 

6. Only the authorities having a right of access to the corresponding alert may access your personal data. They 

may do so for the sole purpose of avoiding misidentification in accordance with Article 47(6) of Regulation 

2018/1861 and Article 62(6) of Regulation 2018/1862. 

7. In accordance with Article 47(5) of Regulation 2018/1861 and Article 62(5) of Regulation 2018/1862, your 

personal data shall be deleted at the same time as the corresponding alert or earlier where you so request. 

This declaration shall be archived and disposed of in accordance with the deletion of this personal data. 

8. In accordance with Article 50 of Regulation 2018/1861 and Article 65 of Regulation 2018/1862, data 

processed in SIS and the related supplementary information exchanged pursuant to these Regulations shall 

not be transferred or made available to third countries or to international organisations. 

9. In connection with the processing of your personal data, you have the right to:  

1) demand the personal data controller to allow you access your personal data; 

2) demand rectification of incorrect personal data concerning you; 

3) demand erasure of your personal data; 

4) withdraw your consent at any time by submitting a request to the Central Technical Authority of the 

National IT System . 

10. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority, i.e. the President of the Personal 

Data Protection, if you consider the rules on personal data protection have been breached (address: ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

11. You provide your personal data on a voluntary basis, but it is necessary for the purposes referred to in Point. 

12. Your personal data shall not be used for automated decision making or profiling. 

 


