
KLUAZULA INFORMACYJNA  

"Nagrywanie rozmów telefonicznych w Urzędzie Gminy Bodzanów"  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bodzanów ul. Bankowa 7, 09-470 
Bodzanów; 

2) Inspektorem ochrony danych jest Katarzyna Wolińska ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów                        

tel. /24/ 260 70 06 wew. 141, e-mail k.wolinska@bodzanow.pl;  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi 

telefonicznej, realizowanej przez pracowników Urzędu Gminy Bodzanów, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Bodzanowie, jednostki budżetowej Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów 

oraz bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowę; 

4) Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje barwę głosu                           

oraz dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmów; 

5) Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda udzielona na skutek 

nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 9 ust. 2 lit a oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);  

6) Pliki rejestrowanych połączeń przechowywane są przez okres 30 dni od chwili powstania nagrania. 

W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa 
lub pracodawca powziął wiadomość, iż może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega 

przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zapis rozmów  może  służyć, 

również  jako  źródło  materiału  dowodowego  wobec  osób,  które  dopuściły  się czynności 

niedozwolonych. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają zniszczeniu; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia                    
lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo                     

do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) Wycofanie zgody na przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie drogą pisemną złożoną                            

w siedzibie Administratora Danych Osobowych; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

10) Dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być przekazywane 

wyłącznie podmiotom, które zostały uprawnione na podstawie przepisów prawa; 

11) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

 

 


