
„ZATWIERDZAM”                WYPEŁNIA OSOBA WNIOSKUJĄCA O WIDZENIE 

            

  

WNIOSEK 

O ZEZWOLENIE NA WIDZENIE 

w dniu ………………. 

Strzeżony Ośrodek dla Cudzoziemców w Kętrzynie 

 

I. DANE DOTYCZĄCE WIDZENIA 

1) Dane osoby odwiedzanej: 

imię i nazwisko……………..……………………………………………………………………………………….. 

obywatelstwo……………………………………………………………….     Paczka:  tak             nie 

 

2) Dane osoby wnioskującej o widzenie: 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………... 

obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………….. 

data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa i nr dok. tożsamości ………………………………………………………………………………………... 

 

3) Dane osoby odwiedzającej: 

imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………... 

obywatelstwo ……………………………………………………………………………………………………….. 

data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………. 

nazwa i nr dok. tożsamości ………………………………………………………………………………………... 

 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko składającego wniosek) 

 

 

Osoba wnioskująca o widzenie podczas widzenia, powinna legitymować się dokumentem, pozwalającym na 

potwierdzenie tożsamości. 



            WYPEŁNIA ADMINISTRACJA STRZEŻONEGO OŚRODKA 

 

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA WNIOSKU NA WIDZENIE 

1)  Wyniki przeprowadzonych sprawdzeń / osoba przeprowadzająca sprawdzenia  

…………………..…………………………………………………………………………………………………... 

 

2)  Zgoda / brak zgody* cudzoziemca na widzenie  .................................................................................. 

(data, podpis cudzoziemca) 

 

3)  Zgoda / brak zgody* na widzenie kierownika strzeżonego ośrodka / osoby uprawnionej 

 

.................................................................................. 

 (data, podpis osoby upoważnionej) 

 

4) Cudzoziemiec został poinformowany o zgodzie / braku zgody* na widzenie w dniu………………………. 

 

.................................................................................. 

(data, imię i nazwisko funkcjonariusza) 

 

4) Ważne informacje dotyczące widzenia / w przypadku braku zgody na widzenie, krótkie uzasadnienie 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Klauzula informacyjna dotycząca osób odwiedzających osoby 

w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców 

Szanowni Państwo, 

w związku z wejściem w życie 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), zwanego dalej 

„RODO" informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osób przybyłych na widzenie  

w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie : 

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej; 

o adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, 

o telefon: +48 22 500 40 00 (centrala), 

o e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl. 

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej 

sprawuje inspektor ochrony danych: 

o Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej 

o adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa, 

o e-mail: boi.kg@strazgraniczna.pl, 

o tel. +48 22 500 40 35. 

3. Osobą przewidzianą do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych jest zastępca 

inspektora ochrony danych: 

o Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Warmińsko-Mazurskiego Oddziału  

Straży Granicznej 

o adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn,  

o e-mail: woin.wm@strazgraniczna.pl, 

o tel. +48 89 750 30 57. 

4. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 

■ Dane osobowe przetwarza się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO w celu obsługi 

Państwa wizyty w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie oraz 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa. Podanie danych osobowych jest niezbędne 

do zrealizowania wizyty. 

■ Na terenie ośrodka prowadzony jest monitoring wizyjny, który swoim zasięgiem 

obejmuje większość pomieszczeń z pominięciem sanitariatów, teren zewnętrzny 

ośrodka, a także jego najbliższe okolice. Stosowanie monitoringu podyktowane jest 

m.in. koniecznością zapewnienia ochrony informacji przetwarzanych w ośrodku, 

potrzebą zachowania porządku i bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających  

w ośrodku oraz wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r, o zasadach 

mailto:gabinet.kg@strazgraniczna.pl
http://strazgraniczna.pl/


zarządzania mieniem państwowym, tj. obowiązkiem zapewnienie bezpieczeństwa 

mienia. 

5. Odbiorcy danych osobowych. 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa. 

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowych. 

Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub do organizacji 

międzynarodowych na podstawie przepisów prawa lub za Państwa zgodą. 

7. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej. 

Państwa dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa 

natomiast zapisy systemu monitoringu przechowywane będą przez okres nie dłuższy 

niż 3 miesiące, lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego 

na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w tym 

postępowaniu. 

8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują 

Państwu następujące uprawnienia: 

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), 

w przypadku, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa. 

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży 

Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Profilowanie 

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one 

profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie. 

11. Pozyskiwanie danych osobowych od innych podmiotów. 

W zakresie Państwa pobytu w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie, 

dane osobowe nie są pozyskiwane od innych podmiotów. 

 


