Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla kontaktujących się poprzez Infolinię
Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119 z
4.05.2016 r str. 1, z późn. zm.), dalej RODO informujemy, że:
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 39, 70-383 Szczecin.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jest powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się pod numerem telefonu: +48 91 42 54 926 lub adresem email:
iod@pupszczecin.pl.
Administrator przetwarza informacje o numerze telefonu oraz nagrania rozmów z infolinii w
celach dokumentacyjnych i dowodowych dotyczących kontaktów z klientami potencjalnymi
klientami i innymi osobami kontaktującymi się telefonicznie poprzez infolinię, w tym w celu
zapobiegania sytuacjom konfliktowym dotyczącym treści informacji udzielonych przez infolinię i
obrony przed roszczeniami. Możemy też przetwarzać nagrania z rozmów do weryfikacji jakości
obsługi klientów przez naszą infolinię i jej udoskonalania.
Podstawą prawną przetwarzania numerów telefonu oraz pozostałych danych osobowych
zawartych w nagraniach z rozmów jest prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - polegający na dokumentowaniu treści rozmów telefonicznych w celu
zapobiegania sytuacjom konfliktowym, obrony przed roszczeniami oraz poprawy jakości obsługi
infolinii.
Administrator może ujawnić nagrania lub informacje o nagraniach wyłącznie podmiotom
współpracującym z administratorem na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych
osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz Administratora,
w szczególności w zakresie obsługi infolinii, obsługi systemu nagrań rozmów, obsługi IT, obsługi
prawnej, doradczej.
Jeżeli nagranie z rozmowy będzie stanowiło dowód w postępowaniu, zostanie ono również
ujawnione odpowiednim organom państwowym.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
wskazanego w pkt. 3. Nagrania z rozmów przetwarzamy przez rok od rozmowy.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, do
otrzymania kopii danych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są
nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania usunięcia swoich
danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, żądania ograniczenia
przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy
Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu, przenoszenia
swoich danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.
Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji – Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne - odbywa się
na podstawie Pani/Pana zgody, jakkolwiek niepodanie danych może uniemożliwić w niektórych
przypadkach korzystanie ze wszystkich funkcjonalności infolinii.

