Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w ramach nagrywania rozmów telefonicznych przychodzących
w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
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) informujemy,
że:
1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów
telefonicznych przychodzących do Zakładu Poprawczego w Barczewie jest Dyrektor
Zakładu Poprawczego w Barczewie.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem do korespondencji:
Zakład Poprawczy w Barczewie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 2, 11-010 Barczewo
lub adresem email: iodo@barczewo.zp.gov.pl
3. Zgoda na nagrywanie ma charakter dobrowolny, ale jest konieczna w celu uzyskania
połączenia telefonicznego. Wyrażenie zgody następuje poprzez dobrowolne
kontynuowanie rozmowy i nie rozłączenie się.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa osób i mienia tj. bezpieczeństwa osób przebywających w budynku Zakładu
Poprawczego w Barczewie. Zapis rozmów może służyć jako źródło materiału
dowodowego wobec osób, które dopuściły się czynności niedozwolonych.
5. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania po tym
czasie dane są usuwane przez ich nadpisanie. W przypadku, w którym nagrania stanowią
dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
6. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, 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 (PUODO), ul. Stawki 2,
00193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw
trzecich oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu.

