
Klauzula informacyjna w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 Nr 119, str. 1),zwanego dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklany. Adres Urzędu Gminy 
Świerklany: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85 

Mogą się Państwo skontaktować z administratorem w następujący sposób: 
 listownie: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, 

 telefonicznie: 32 43 27 500 

 poprzez email: ug@swierklany.pl 

2. możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez Wójta Gminy Świerklany 

inspektorem ochrony danych: 
 listownie: 44-266 Świerklany, ul. Kościelna 85, 

 poprzez email: iod@swierklany.pl 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu monitorowania jakości obsługi interesantów. 

Zapis rozmów może służyć również jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które 
dopuściły się czynności niedozwolonych; 

4. podstawę do przetwarzania danych stanowi dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda, przez 
którą rozumie się kontynowanie rozmowy telefonicznej po odsłuchaniu komunikatu dotyczącego 

nagrywania rozmowy. Podanie danych jest dobrowolne. Mając pełną wiedzę o celu przetwarzania 

danych osobowych, osoba dzwoniąc i ujawniając dane osobowe w rozmowie, wyraża – poprzez 
wykonanie tej czynności – jednoznaczną, świadomą, konkretną zgodę na przetwarzanie jej danych 

osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. Podstawą prawną w celu ustalania, 
dochodzenia lub obrony roszczeń jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO; 

5. odbiorcami danych osobowych mogą być: 
 organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, 

 uprawnione podmioty dostarczające administratorowi obsługi prawnej, 

 podmioty współpracujące z administratorem danych osobowych na podstawie zawartych 

umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w 

umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności realizacji ustawowych 
zadań ciążących na administratorze danych osobowych wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa;  
6. okres przechowywania nagrań wynosi 30 dni po tym czasie dane są usuwane poprzez ich 

nadpisanie, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie może stanowić dowód w postępowaniu i zostało 

zabezpieczone do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego lub sądowego; 
7. przysługuje Państwu: 

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, 

której dane dotyczą, 
 prawo do żądania sprostowania danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 

16 RODO, 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 17 

RODO, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach określonych 

w art. 18 RODO, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 21 

RODO, 
 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 

8. nie przysługuje Państwu: 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

9. zgoda na nagrywanie rozmów jest dobrowolna, ale konieczna w celu uzyskania połączenia 

telefonicznego; 
10. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany 

(w tym nie podlegają profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO. 
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