
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB, KTÓRYCH ROZMOWY 

TELEFONICZNE SĄ NAGRYWANE W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY 

RODZINIE W JAROCINIE 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w systemie rejestrowania 

rozmów telefonicznych przychodzących jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Jarocinie, 

reprezentowany przez Dyrektora (ul. Dworcowa 2, 63-200 Jarocin). 

1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drem Bartoszem Mendykiem, który sprawuje 

nadzór nad ochroną danych osobowych w PCPR realizowany jest za pośrednictwem 

adresu mailowego kancelaria@drmendyk.pl lub telefonicznie 507-054-139 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi 

i bezpieczeństwa: 

- zabezpieczenia 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. 

3. Podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO – osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu 

poprzez kontynuowanie połączenia telefonicznego. 

4. Zarejestrowane rozmowy telefoniczne będą udostępniane jedynie upoważnionym 

osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów – m.in. organom 

ścigania, w przypadku uprawnionego żądania wynikającego z zakresu działania takiego 

organu. 

5. Nagrania rozmów telefonicznych przechowywane będą przez okres nieprzekraczający                 

1 miesiąca, z wyjątkiem sytuacji, gdy nagranie stanowić będzie dowód                                 

w postępowaniu i zostało ono zabezpieczone – termin przechowywania nagrania ulegnie 

przedłużeniu do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego, dowodowego                    

lub sądowego. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do:  

1) dostępu do swoich danych (jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać  

na prawa i wolności innych osób);  

2) sprostowania (poprawienia niepoprawnych danych lub ich uzupełnienia 

wynikającego z błędu przy przetwarzaniu danych);  



3) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

4) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;  

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8.  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 


