
Jak będzie działać europejski system PNR 

Co składa się na rekord?Skąd biorą się dane?

Gdzie trafiają?

Kto i jak 
z nich korzysta?

Rezerwacja Odprawa na lotnisku

www

Pierwsze przekazanie
danych, tzw. push, 
24–48 godzin przed
odlotem

Drugie przekazanie 
danych po zamknięciu
bramek

Kontakt do agencji turystycznej lub biura linii 

lotnicznych, w których dokonano rezerwacji

Dane osobowe pasażera

Dane o locie: czas, numer, 

trasa, dalsze połączenia

Dane kontaktowe osoby dokonującej rezerwacji

Forma płatności

Specjalne życzenia co do obsługi (np. osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich)

Informacje o nadanym lub zabranym na pokład bagażu

Numer miejsca i adnotacje o jego zmianie

Adnotacja o niestawieniu się na lot

Szczególne uwagi obsługi linii lotniczych o zachowaniu 

pasażera
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Passenger Information Unit

Krajowa jednostka, która zbiera i ana-

lizuje dane PNR wyłącznie dla celów 

zapobiegania, wykrywania i ścigania 

przestępstw określonych w dyrektywie.

PIU może wskazywać innym służbom

„podejrzane” osoby.

Uprawnione polskie służby**

mogą pytać o konkretne

rekordy dotyczące poważnych

przestępstw międzynardowych

lub terroryzmu.

PIU i służby innych państw 

mogą wnioskować o dane 

PNR od zagranicznych PIU 

w sprawach uzasadnionych

realizacją celów

dyrektywy***.

Pracownicy PIU w celu 

analizowania trendów 

i namierzania osób, które 

wcześniej nie były 

podejrzane.

Na jak długo?
1. Dane wrażliwe są usuwane 

natychmiast po przekazaniu do PIU.

2. Przez 30 dni możliwy jest  

pełny dostęp do danych. Po tym 

okresie dane są maskowane*.

3. Zebrane dane przechowywane są 

przez 5 lat. W szczególnych przypad-

kach możliwy jest dostęp do 

odmaskowanych rekordów. 

* wydzielenie danych identyfikujących pasażera (imię, nazwisko, dane 

kontaktowe) do innego zbioru; dane te nie są usuwane

** służby zajmujące się ściganiem przestępstw terrorystycznych i poważ-

nych przestępstw międzynarodowych, np. ABW, Policja

*** zbieranie i wykorzystywanie danych PNR na potrzeby zapobiegania,

wykrywania i ścigania przestępstw terrorystycznych i poważnych 

przestępstw międzynarodowych

panoptykon.org

Krajowy organ nadzoru

odpowiedzialny m.in. za

monitorowanie sposóbu 

przetwarzania danych PNR

przez PIU.            

(Passenger Name Record)?


