
KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMOW TELEFONICZNYCH  

W CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OPOLU 

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, zwane dalej RODO  (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informuję, że: 

   
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów 

telefonicznych jest Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w 45-082 Opole przy ul. Piastowskiej 17, 

tel.: 774455920, mail: cuw@cuw.opole.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu możliwy jest pod numerem tel.: 77 44 61 
103 lub adresem email : iod@cuw.opole.pl  

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, 

lit. e RODO w celu podniesienia bezpieczeństwa funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych oraz 

rzetelności obsługi klienta.  

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od 

wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. 

W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 

ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych 

okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 

6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pan/Pani prawo dostępu 

do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych, 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; 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych osobowych.  

8. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia 

telefonicznego.  

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

 


