
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach systemu nagrywania rozmów 

telefonicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego

1. Zakres zgromadzonych danych w ramach systemu nagrywania rozmów obejmuje głos oraz informacje, w 

tym dane osobowe, ujawnione przez Panią/Pana w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. SP ZOZ MSWiA w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego przetwarza dane osobowe 

gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w 

rozumieniu 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, dalej: RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona

na skutek nierozłączenia się w trakcie oczekiwania na połączenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO).

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zabezpieczenie interesu prawnego osoby, której 

dane osobowe zostaną zarejestrowane w systemie nagrywana rozmów, a także zabezpieczenia interesy 

prawnego administratora danych osobowych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub 

dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego.

4. Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania rozmów mogą być przekazywane 

wyłącznie organom do tego uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, jednak nie 

dłużej niż 7 dni.

6. Przysługuje Pani/Panu:

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

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

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość 

skorzystania z tego praw;

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa). 


