Informacja o nagrywaniu rozmów telefonicznych
W związku z wprowadzeniem w Gminnym Ośrodku Sportu technicznych środków bezpieczeństwa
oraz poprawy jakości świadczonych usług w postaci rejestracji rozmów telefonicznych w systemie
telefonii IP i przetwarzaniem przez ten system danych osobowych prosimy o zapoznanie się z
informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych w tym systemie.
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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach z
siedzibą ul. Sportowa 14, 43-250 Pawłowice, tel.:32-4724-215, adres e-mail: gos@pawlowice.pl.;
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych w
Gminnym Ośrodku Sportu za pomocą adresu email: i.kielkowska@pawlowice.p;
3. Pani/Pana dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych
Pani/Pana osoby, zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające, przetwarzane są w celu poprawy
jakości świadczonych usług przez Gminny Ośrodek Sportu oraz w celu zapewnienia porządku i
bezpieczeństwa.
4. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a), co oznacza, że na przetwarzanie
Pani/Pana danych jest konieczna zgoda, która rozumiana jest jako dobrowolne, konkretne,
świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia
lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych
osobowych. Podanie danych osobowych, w przypadku danych przetwarzanych w systemie telefonii
IP, jest dobrowolne. System telefonii IP informuje osobę telefonująca przez odtworzenie
odpowiedniego nagrania, o tym, że rozmowa telefoniczna jest nagrywana, warunkiem
kontynuowania rozmowy telefonicznej jest złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na jej
nagrywanie, a wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne kontynuowanie rozmowy przez osobę
telefonującą do Gmninnego Osrodka Sportu. Niezłożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na
nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia spowoduje, że rozmowa nie
zostanie zarejestrowana.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej;
7. Okres przechowywania nagrań jest ograniczony pojemnością rejestratora dźwięku, jednakże nie
przekracza on 3 miesięcy od dnia nagrania, a po tym terminie dane są usuwane przez ich nadpisanie
(termin usunięcia danych może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania prowadzonego na postawie przepisów prawa lub gdy Administrator powziął
informację, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu).
8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo do
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie rejestracji dźwięku
informujemy, że realizacja uprawnień może się wiązać z koniecznością przedstawienia informacji o
czasie nagrania i wskazania numeru telefonu. Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie
będą przetwarzane w celu profilowania.

