Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących
w Sądzie Rejonowym w Gdyni
Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informuję, że:
1.

Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych
przychodzących do Sądu Rejonowego w Gdyni jest Prezes Sądu Rejonowego w Gdyni, z którym
kontaktować się można korespondencyjnie pod adresem do Sąd Rejonowy w Gdyni Pl.
Konstytucji 5, 81-354 Gdynia lub adresem e-mail: administracja@gdynia.sr.gov.pl

2.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji: Sąd
Rejonowy w Gdyni Pl. Konstytucji 5, 81-354 Gdynia , lub adresem e-mail: iodo@gdynia.sr.gov.pl.

3.

Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania połączenia
telefonicznego.

4.

Przetwarzanie danych jest stosowane w celu:


zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez pracowników
Sądu Rejonowego w Gdyni m.in. na podstawie § 123 Regulaminu urzędowania sądów
powszechnych;



zabezpieczenia interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub
dochodzenia roszczeń oraz zabezpieczenia materiału dowodowego;

5.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. a i e oraz art. 10
RODO w zw. z § 123 ust. 6-8 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1141).

6.

Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 90 dni lub przez okres potrzebny do
zakończenia postępowań, w których będą stanowiły dowody.

7.

Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione na żądanie uprawionych instytucji (policja,
sądy, prokuratura) w zakresie prowadzonych przez nie czynności.

8.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają
Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.

9.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych ani nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z
przepisów prawa lub udzielonej przez Panią/Pana zgody.

