ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 47/2018
DYREKTORA ZAKŁADU KARNEGO
W GŁOGOWIE
z dnia 29 października 2018 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017 z dnia 19 maja 2017 r w sprawie
porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie
Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt. 2, 7 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1542 z poźn. zm.1), art. 73 § 2 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 652 z
późn. zm.2), § 14 ust 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia
2016 r w sprawie regulaminu organizacyjno - porządkowego wykonania kary
pozbawienia wolności (Dz. U. z 2016 r poz. 2231) oraz § 11 ust. 3 zarządzenia nr
21/2012 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 23 marca 2012 r. w
sprawie organizacji ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (niepublikowane) zarządza się, co
następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 33/2017 z dnia 19 maja 2017 r w sprawie porządku
wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie zmieniam załącznik nr 8
odpowiednio załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1 Traci moc zarządzenie wewnętrzne nr 44/2018 dyrektora Zakładu Karnego
w Głogowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017
z dnia 19 maja 2017 r w sprawie porządku wewnętrznego w Zakładzie Karnym w
Głogowie
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dyrektor
Zakładu Karnego w Głogowie
ppłk Andrzej Zalewski

1 Zmiany tekstu niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669
2
Zmiany tekstu niniejszej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2018 r. poz. 652, 1010, 1387

ZAMÓWIENIE NA PACZKĘ

Załącznik Nr 1
do zarządzenia wewnętrznego nr 44/2018
w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2017 dyrektora Zakładu
Karnego w Głogowie z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie porządku
wewnętrznego w Zakładzie Karnym w Głogowie

realizowaną w punkcie sprzedaży prowadzonym przy

ZAKŁADZIE KARNYM W GŁOGOWIE
Numer konta punktu sprzedaży: 57 1130 1017 0020 1458 9320 0015
(Tytuł: GŁOGÓW – paczka żywnościowa dla: [imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia])

e-mail: paczki@igbmazovia.pl
Dane sporządzającego zamówienie (osoba najbliższa dla skazanego):
Imię
Nazwisko
Imię ojca
Adres zamieszkania:

Stopień pokrewieństwa

Nr telefonu (opcjonalnie)

Dane odbiorcy paczki (skazany):
Imię
Nazwisko

Imię ojca

Data urodzenia

Lista produktów:
L.p.

Nazwa produktu

Pozycja
katalog.

Ilość

Cena
brutto

Wartość

Waga

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
RAZEM:
Data i podpis Zamawiającego
……………………………………………………………
Potwierdzenie odbioru paczki
Otrzymałem paczkę zgodna z zamówieniem
……………………………………………………………………
(data i podpis skazanego)

Pouczenie dla zamawiającego paczkę:
1. Skazany tymczasowo aresztowany i ukarany, zwany dalej „skazanym”, ma prawo otrzymać paczkę żywnościową, zwana dalej „paczką”, na
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997r.-Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 652 z późn. zm.) i
rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania i
regulaminu organizacyjno-porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności.
2. Zamówienie na paczkę należy dostarczyć:
 bezpośrednio do punktu sprzedaży,
 droga pocztową: Zakład Karny w Głogowie, ul. Lipowa 21, 67-200 Głogów z dopiskiem „Kantyna”
3. Zamówienie sporządza się na podstawie listy produktów obowiązującej dla Zakładu Karnego w Głogowie.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane po pokryciu kosztów przygotowania paczki.
5. Koszty zamówienia złożonego przez osobę najbliższą mogą być pokryte w trakcie składania zamówienia bezpośrednio w punkcie sprzedaży
lub wpłacone na konto punktu sprzedaży – w takim przypadku przesyłając zamówienie droga pocztową należy dołączyć do niego dowód
wpłaty.
6. W przypadku braku możliwości zrealizowania z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej, środki pieniężne wpłacone
na zrealizowanie paczki zostaną zwrócone w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego przez punkt sprzedaży,
zgodnie z niżej oświadczeniem, wraz z informacją o przyczynach odmowy realizacji zamówienia.

Oświadczenie zamawiającego
W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej środki
pieniężne wpłacone na zrealizowanie paczki proszę zwrócić:
 Przekazem pocztowym na adres:
…………………………………..…………………………………………………………………………….……………………
(Imię i nazwisko)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Dokładny adres, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu, numer mieszkania)



Przelewem na konto bankowe:
(Numer konta bankowego)

……………………………………………….………………………………………….
(Podpis zamawiającego)

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA z siedzibą w Warszawie przy ul. Kocjana 3,
01-473 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373652, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-29-67-596, REGON 142732693,
(dalej: Administrator).
1.
Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku pytań dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu z
IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@ibgmazovia.pl
2.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji składanego zamówienia na paczkę – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z art. 113a kodeksu karnego wykonawczego w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) realizacji płatności dokonywanych przez osobę składającą zamówienie – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) zwrotu należności w przypadku niemożności realizacji zamówienia – art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
d) realizacji prawa przysługującemu skazanemu zgodnie z art. 113 a kkw – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
e) rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
f) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
3.
Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: prawne,
audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych płatności, a także organom administracji publicznej w związku z
czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.
4.
Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca
roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu.
Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.
5.
Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora odpowiednio dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
6.
Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7.
Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje
brakiem możliwości realizacji zamówienia. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publiczno prawnych w związku z zawartą transakcją dane
przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.
8.
Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Adnotacje pracownika SW
1. Skazany posiada uprawnienie do otrzymania paczki.
2. Skazany nie posiada uprawnienia do otrzymania paczki z powodu ……………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Osoba składająca zamówienie odnotowana jest w systemie Noe.NET jako osoba najbliższa.
……………………………………………………………………………………………………….
(Data i podpis)

Adnotacje przedstawiciela punktu sprzedaży
1. Data przygotowania i wydania paczki osadzonemu ……………………………………………………..……………….
2. Data przekazania paczki funkcjonariuszowi celem wydania osadzonemu ………………………………………
3. Data zwrotu środków pieniężnych osobie zamawiającej paczkę …………………………………….………………

……………………………………………….……………………………………………………..
Podpis pracownika

