
 

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
nr 32 

(Rejestracja rozmów telefonicznych) 
 

Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 RODO informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tworóg z siedzibą Urzędu 
Gminy w Tworogu przy ul. Zamkowej 16, 42-690 Tworóg której przedstawicielem jest 
Wójt Gminy Tworóg, z którym można się skontaktować pod nr telefonu: (32) 285 74 93 
lub pisząc na adres email: gmina@tworog.pl;  

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: 
iod@csw.edu.pl; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zabezpieczenie interesu prawnego osoby, 
której dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywania rozmów 
telefonicznych, zabezpieczenia interesu prawnego administratora danych na wypadek 
prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia 
materiału dowodowego; 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona na skutek nierozłączenia  
się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 6 ust.1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a); 

5. Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz 
dane osobowe ujawnione przez Państwa w trakcie rozmowy; 

6. Pani/ Pana dane osobowe w postaci zarejestrowanych rozmów telefonicznych będą 
przechowywane przez okres 3 miesięcy; 

7. Odbiorcy danych osobowych: 
a) odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony 

i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy 
przepisów prawa, 

b) odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty 
uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł 
umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów 
informatycznych; 

8. Przysługuje Pani/Pan: 
a) prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  
a także prawo do przenoszenia danych; 

b) wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym, wycofanie zgody nie wpływa  
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  
jej wycofaniem;  

c) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych  
z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2; 

9. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne i nie są Państwa zobowiązani do ich 
podania, natomiast niepodanie danych może utrudnić identyfikację. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania. 


