
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

- rejestrowanie rozmów telefonicznych 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "JK-21"  Sp.  z o.  o.,  Centrum  Medyczne  IKAR 

Adres: ul. Ikara 4, 86-300 Grudziądz, tel. 56 46 50 600, e-mail: rodo@przychodnie-grudziadz.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@grudziadz.com.pl 

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), f) ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy użyciu 

usługi centralnego utrzymania systemu teleinformatycznego telefonii stacjonarnej, realizowanej przez 

Administratora, w ramach której realizuje usługę przechowywania zarejestrowanych nagrań. 

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

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora. 

5. Przysługuje prawo do: 

• prawo dostępu do swoich danych 

• prawo do sprostowania 

• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje  

w celu  wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa 

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku gdy rozmowa 

telefoniczna stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa albo Administrator 

otrzymał wiadomość, że mogą one stanowić taki dowód, termin ich przechowywania ulega przedłużeniu 

do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozpo-

rządzenia o ochronie danych. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 


