
Wałbrzych, 28.05.2018 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA NAGRYWANIA ROZMÓW 

TELEFONICZNYCH W NZOZ „PRZYCHODNIA PIASKOWA GÓRA” SP. Z O.O. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 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 

informujemy, iż:  

1. Administratorem danych osobowych (ADO) Pacjentów jest Prezes NZOZ 

„Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. – Leszek Grodziński. Dane kontaktowe: Tel.: 

74 886 86 38;  

E-mail: sekretariat@przychodnia-pgora.pl  

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Malwinę Markiewicz, z którą 

można się skontaktować poprzez: e-mail: inspektor@przychodnia-pgora.pl 

 

REGULAMIN NAGRYWANIA ROZMÓW 

TELEFONICZNYCH 

1. Rejestrowanie rozmów jest realizowane ze względu na prawnie uzasadniony interes 

placówki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) celem umożliwienia jednoznacznego ocenienia 

rozmowy w zakresie jej przebiegu w sytuacjach spornych pomiędzy NZOZ 

„Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o. o.. a Pacjentem oraz w celu kontroli udzielania 

informacji przez pracowników. 

2.  Regulamin określa zasady nagrywania rozmów telefonicznych w NZOZ Przychodnia 

Piaskowa Góra” Sp. z o.o. Regulamin określa reguły nagrywania dźwięku i zapisu 

treści rozmów oraz sposobów ich zabezpieczenia, a także możliwość udostępniania 

zgromadzonych informacji. 

3. Przed rozpoczęciem nagrywania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany 

o nagrywaniu rozmów. Jeżeli rozmówca nie wyraża zgody na nagrywanie, prosimy 



o przerwanie połączenia. Regulamin oraz klauzula informacyjna jest dostępna 

na naszej stronie internetowej oraz w rejestracji. 

4. Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia 

bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów. 

5. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące. 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby dzwoniącej do 

NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o. o. wyrażona poprzez kontynuację 

rozmowy. 

7. Celem nagrywania rozmów telefonicznych jest zbieranie materiałów potwierdzających 

proces umówienia się na wizytę jak i bieżących spraw medycznych. 

8. Zebrane rozmowy nie mogą być wykorzystywane w innych celach niż wskazane 

powyżej, chyba, że przepisy prawa nakładają obowiązek ich wykorzystania w innych 

celach niż niniejszym Regulaminem. 

9. Nagrywanie rozmów funkcjonuje tylko w godzinach pracy przychodni. 

10. Rejestracji i zapisowi podlega tylko fonia. 

11. Podczas rejestrowania rozmowy rejestrowane są wszystkie dane osobowe 

przekazywane przez rozmówcę. 

12. Jakakolwiek awaria systemu rejestracji rozmów nie wstrzymuje możliwości 

połączenia się i rozmowy telefonicznej. 

13. W oparciu o otrzymane dane osobowe, nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje 

względem rozmówców ani rozmówca nie jest profilowany. 

14. Czas przechowywania rozmów telefonicznych wynosi 12 miesięcy. 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. 

15. Osobie zarejestrowanej przez system nagrywania rozmów przysługuje prawo 

wniesienia skargi do Administratora NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. 

16. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

17. NZOZ „Przychodnia Piaskowa Góra” Sp. z o.o. zapewnia odpowiedni poziom 

bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych zgromadzonych w czasie 

rejestracji rozmów. 

18. Regulamin może ulec zmianie w zależności m.in. od aktualnego stanu prawnego 

oraz zmian zasad rejestrowania rozmów telefonicznych. 



19. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób nie 

zgodny z prawem przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2. 

20. Powyższy regulamin nagrywania rozmów telefonicznych wchodzi w życie z dniem 

wyjścia zarządzenia wprowadzającego regulamin. 


