
Klauzula informacyjna dla osób, których rozmowy są  nagrywane   

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 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  w

skrócie RODO informujemy, iż:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Młodzieżowy  Ośrodek

Socjoterapii  w Solcu nad Wisłą.  Z Administratorem można skontaktować się

listownie:  ul.  Wczasowa  44,  27-353  Solec  nad  Wisłą,  e-mailowo:

dyrektor@mossolec.pl oraz telefonicznie: 48 3761312.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować

się pod adresem e-mail: iod@m  ossolec.pl.

3. Celem  przetwarzania  Państwa  danych  jest  rejestrowanie  rozmów

przychodzących. 

4. Podstaw ą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: art.  6 ust.  1 lit  a tj.

wyrażona zgoda poprzez kontynuowanie połączenie  oraz  art. 6 ust. 1 lit. f RODO

wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora w tym ochrona

pracowników.

5. Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom lub organom uprawnionym na

podstawie przepisów prawa na pisemny wniosek;.

6. Okres przechowywania danych osobowych: 

Dane  osobowe  w  postaci  nagrania  głosu  będą  przechowywane  przez  okres

niezbędny do realizacji celu, nie dłużej niż 30 dni.

7.  W związku z przetwarzanie danych osobowych osobie której dane dotyczą

przysługuje:

◦ prawo dostępu do swoich danych osobowych,

◦ prawo do ograniczenia ich przetwarzania,

◦ prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

◦ prawo do usunięcia danych,

◦ prawo do przenoszenia swoich danych,

◦ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

8. W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy

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. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje prawo wniesienia skargi

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych..

9. Dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego/organizacji

międzynarodowej.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i  nie będą

profilowane*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych,
które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych
osoby fizycznej,   w szczególności  do analizy  lub prognozy aspektów dotyczących  pracy tej
osoby  fizycznej,  jej  sytuacji  ekonomicznej,  zdrowia,  osobistych  preferencji,  zainteresowań,
wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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