
 
 

Obowiązek informacyjny dotyczący nagrywania rozmów 

przychodzących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
 

Zgodnie z 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) (Dz. U.UE.L. 2016.119.1 z późn. zm.) dalej - RODO informujemy, że: 

1. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy alei Jana Pawła II 6, 83-
200 Starogard Gdański, tel. 58 562 44 58, e-mail: 
sekretariat@mops.starogard.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można 
skontaktować się: 

a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl; 
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym 

uzgodnieniu terminu spotkania. 
3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia 
bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenie 
interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie 
nagrywania rozmów telefonicznych oraz Administratora na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz 
zabezpieczenia materiału dowodowego. Monitoringiem objęte są rozmowy 
przychodzące, wychodzące z oraz do Ośrodka 
Podstawa prawna: 

a) art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą 
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym 
lub większej liczbie określonych celów, przez którą rozumie się 
kontynuowanie rozmowy telefonicznej po zapoznaniu się z 
„Obowiązkiem informacyjnym dotyczącym nagrywania rozmów”, 

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO - wykonywanie przez Administratora zadań 
realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 
publicznej powierzonej Administratorowi, 

c) art. 6 ust. 1 lit. f, art. 9 ust. 2 lit. f - prawnie uzasadniony interes 
Administratora, którym jest podniesienie jakości obsługi, dochodzenie 
lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami. 

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
a) RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Odbiorcy danych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom 
upoważnionym do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie 
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obowiązujących przepisów prawa oraz podwykonawcom związanym z 
Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych np. 
organom państwowym w zakresie niezbędnym w prowadzonych 
postępowaniach, podmiotom zapewniającym utrzymanie systemów 
informatycznych. 

5. Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 24 miesięcy lub 
do czasu wycofania zgody. 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. 

6. Przysługujące prawa: 
Posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
b) sprostowania (poprawiania) danych; 
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 

RODO); 
d) ograniczenia przetwarzania danych; 
e) przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 

20 RODO); 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych (zgodnie z 

uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
7. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Stawki 2. 

8. Wymóg podania danych 
Wyrażenie zgody na rejestrowanie rozmowy telefonicznej jest dobrowolne 
odbywa się przez jej kontynuowanie, a brak akceptacji realizowany jest przez 
przerwanie połączenia po wysłuchaniu komunikatu. Brak akceptacji na 
nagrywanie rozmów skutkuje brakiem możliwości załatwiania spraw 
telefonicznie, a jedynie osobiście w biurach Ośrodka Pomocy Społecznej. 

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

10. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 
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