KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TYCHACH
W związku z realizacją wymogów określonych w art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018
roku.
ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych ze zbioru „Nagrania rozmów telefonicznych Działu
Świadczeń Rodzinnych” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Budowlanych 59, 43-100
Tychy.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

➢ pod adresem poczty elektronicznej: iod@mops.tychy.pl
➢ pisemnie na adres siedziby Administratora: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul.
Budowlanych 59, 43-100 Tychy.
PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i
poprawy jakości obsługi klientów.
2. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące do Działu Świadczeń
Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do Działu
Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach wyrażona poprzez
kontynuację rozmowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów). Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich
przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Dopuszcza się przekazywanie danych podmiotom
świadczącym asystę/wsparcie techniczne dla systemów informatycznych i teleinformatycznych, w
których są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Nagrania przechowywane są przez okres 30 dni.
2. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie
prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Na zasadach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora:
•
•
•
•

dostępu do treści swoich danych osobowych
sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych
usunięcia swoich danych osobowych
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze
ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do
cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej
wycofania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA
O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI
PODANIA
KONSEKWENCJACH NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

DANYCH

ORAZ

Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia
telefonicznego.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

