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Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”
Zgorzelec 25.05.2018 r.
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA REJESTRATORA ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielospecjalistyczny Szpital –
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec,
tel. +48 75 77 22 900, fax. +48 75 77 55 042, email: sekretariat@spzoz.zgorzelec.pl
2) Inspektor Ochrony Danych, tel. +48 571 334 972, email: iod@spzoz.zgorzelec.pl
3) Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia bezpieczeństwa
świadczonych usług.
4) Podstawą przetwarzania jest załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24
września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki
zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 86 z póź. zm.) – w przypadku nocnej i świątecznej
opieki zdrowotnej, a w pozostałych przypadkach zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych
usług.
5) Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności
od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, 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 mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają
zniszczeniu.
7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
8) Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy zgody na nagrywanie rozmowy – przez rozłączenie
się. W przypadku wyrażenia zgody na nagrywanie rozmowy ma Pani/Pan prawo dostępu do
treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych.
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