Klauzula informacyjna dla osób dzwoniących do PZD w Sokółce
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie nagranych rozmów telefonicznych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka; tel. (085) 711 89 09, e-mail:
biuro@pzd.sokolka.com.
2. W sprawach przetwarzania danych osobowych Pani/Pana należy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@pzd.sokolka.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu usprawnienia obsługi interesantów na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej poprzez kontynuację rozmowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody przez
okres 3 miesięcy, a w przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu, termin ulega
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie osobom i organom do tego upoważnionym.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) prawo do dostępu do treści danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych (w sytuacjach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z
zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do o wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
f) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, a w
przypadku odmowy nie będzie możliwe nawiązanie połączenia telefonicznego.
9. Nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO.

