INFORMACJA O NAGRYWANIU ROZMÓW TELEFONICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla
Nieletnich w Garwolinie, al. Legionów 11, 08-400 Garwolin.
2. W Ośrodku wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod
numerem telefonu: 693-529 -436 lub adresem e-mail: iod@kopsn.pl.
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA
Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie dla
zachowania środków bezpieczeństwa w Ośrodku w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, oraz są niezbędne do realizacji zadania realizowanego w interesie
publicznym art. 6 ust. 1 lit.c,d RODO
Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu zachowania bezpieczeństwa klienta i
pracownika.
4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione odpowiednim organom prowadzącym
postępowanie przygotowawcze lub dla celów postepowania sądowego. Poza tym dane osobowe
nie będą udostępniane innym podmiotom. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.
5. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane 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 może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu
do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania podlegają
zniszczeniu.
6. INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych jest w przypadku danych przetwarzanych w KOPSN jest dobrowolne.
System telefonii 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 sądu. Niezłożenie oświadczenia
o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej poprzez przerwanie połączenia
spowoduje, że rozmowa nie zostanie zarejestrowana.
7. INFORMACJA o PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH .
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a
także prawo do przenoszenia danych, z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają
ograniczeniu z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie
telefonii jest art. 6 ust. 1 e RODO . Mając na uwadze specyfikę danych przetwarzanych w systemie
rejestracji dźwięku informujemy, że realizacja uprawnień może się związać z koniecznością
przedstawienia informacji o czasie nagrania i wskazania numeru telefonu.
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 RODO

