Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do współpracy z Zespołem Krajowego
Mechanizmu Prewencji Tortur ekspertów z następujących dziedzin:
- psychiatria;
- psychiatria dziecięca;
- medycyna (choroby wewnętrzne, geriatria).
Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur to niezależny, krajowy organ wizytujący, który został
powołany w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób
pozbawionych wolności.
Do zadań Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur należy w szczególności:
➢ Regularne sprawdzanie sposobu traktowania pozbawionych wolności w miejscach
zatrzymań, w celu wzmocnienia, jeśli to niezbędne, ich ochrony przed torturami oraz
innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem;
➢ Przedstawianie rekomendacji właściwym władzom, w celu poprawy traktowania oraz
warunków osób pozbawionych wolności i zapobiegania torturom oraz innemu okrutnemu,
nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu;
➢ Przedstawianie Rzecznikowi propozycji i uwag odnośnie do obowiązujących oraz
projektowanych przepisów prawnych.
Współpraca z Zespołem Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur na podstawie umowy
cywilnoprawnej będzie polegała na:
➢ Udziale w wizytacjach miejsc pozbawienia wolności, m.in. w jednostkach penitencjarnych,
szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej, policyjnych izbach zatrzymań,
placówkach resocjalizacyjnych i wychowawczych dla nieletnich;
➢ Przygotowywaniu
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Informacje dodatkowe:
Osoby zainteresowane współpracą proszone są o złożenie swojej oferty na adres Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 z dopiskiem:
,,Ekspert do Zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur”;
Elektronicznie na adres: grazyna.kalisiewicz@brpo.gov.pl
– własnoręcznie podpisane dokumenty należy przesłać w formie skanu.
– W celu poznania specyfiki zadań eksperta KMPT zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem
dotyczącym udziału lekarzy w wizytacjach prewencyjnych miejsc detencji oraz zakresem
ekspertyz.
–
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Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 55-17-818
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Niniejsza informacja jest częścią Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, przyjętej przez
Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) i przekazywana zgodnie z postanowieniami 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r.
Nr 119, str. 1 ze zm.), dalej jako RODO.
Administratorem przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych stanie się Rzecznik
Praw Obywatelskich (RPO) z siedzibą przy Al. Solidarności 77 w Warszawie, tel.: +48 22 55
17 700, INFOLINIA +48 800 676 676, https://www.rpo.gov.pl.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b,c i f RODO Podanie
tych danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełniania
obowiązków ciążących na RPO, min. prowadzenia rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
Dane te przechowywane będą w oparciu o zasady obowiązujące Biuro RPO wynikające z
przepisów prawa.
O ile to niezbędne, dostęp do danych mogą mieć podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa oraz w ograniczonym zakresie te, z którymi współpracuje Biuro RPO, wyłącznie jednak i w
oparciu o stosowne umowy i na podstawie ustalonych zasad.
W oparciu o tak zebrane dane osobowe RPO nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,
w tym w formie profilowania – automatycznego przypisywania lub przewidywania zachowań,
preferencji czy postaw. Pana/Pani dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach
świadczenia na rzecz RPO usług przez Microsoft. W tych wyjątkowych sytuacjach przekazywanie
danych odbywa się na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską instrumentów
prawnych oraz wdrożonych przez Biuro RPO zabezpieczeń dodatkowych.
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania
(poprawienia), usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu, na
zasadach określonych w RODO - w tym celu należy skontaktować się z komórką właściwą do
spraw kadrowych na adres Biura RPO lub elektronicznie na adres: biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe przetwarzane są przez RPO nieprawidłowo, ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), a także skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem.
W Biurze RPO wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się
listownie
na
adres
Biura
RPO
lub
elektronicznie
pod
adresem
email:
inspektorochronydanych@brpo.gov.pl .

