
KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W RAMACH NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH PRZYCHODZĄCYCH DO URZĘDU
MIEJSKIEGO W SOKÓŁCE

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)- zwane dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

l/ Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd Miejski w Sokółce,
Plac Kościuszki l; 16-100 Sokółka, tel. 85 71109 00, e-mail: kancelaria@>sokolka. Dl

2, W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki l; 16-100 Sokółka,
tel. 85 711 09 26, e-mail: iod(S>sokolka.Dl

3, Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitorowania Jakości obsługi interesanta przez Urząd
Miejski w Sokółce oraz w celu udowodnienia roszczeń i wniosków petentów zgłaszanych drogą telefoniczną. Zapis
rozmów może także służyć jako źródło materiału dowodowego wobec osób, które dopuściły się czynności
niedozwolonych.

4, Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowi w szczególności, zgoda udzielona na
skutek nieroztączenia sią w trakcie odstuchiwanJa wiadomości powitalnej i oczekiwania na połączenie
(art. 6 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Jeżeli osoba dzwoniąca nie wyraża zgody na nagrywanie rozmowy
powinna zakończyć połączenie. Ponadto podstawę prawną stanowi wynikająca z art. 6 ust. l lit e RODO -
realizacja zadań w ramach sprawowanej władzy publicznej, oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed
roszczeniami w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

5/Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 14 dni po czym zostaną trwale usunięte. W
przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa
lub Administrator powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6, Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom/ z wyjątkiem organów władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

7, W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami,
przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art, 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w
pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych - na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że
nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.

- w przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, mają Państwo prawo
nie wyrazić zgody, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody, do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.



8, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

9, W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana zautomatyzowanych
decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych
osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

ttUKIYSASTRZ

~:wa Kul: loA-s^a


