KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku ze stosowaniem monitoringu głosowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie
Załącznik nr 1do procedury realizacji praw, o których mowa w art. 13 RODO

Lp.

Zakres informacji wynikający z realizacji art. 13 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 (Dz. U. UE.L.2016.119.1)

1.

Dane dotyczące administratora:
tożsamość i dane kontaktowe

Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Dyrektor Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z siedzibą w Rzeszowie, pl. Śreniawitów 3,
35-959 Rzeszów, tel. 017 875 62 31 ;
017 875 62 86

2.

Dane kontaktowe do inspektora ochrony
danych

iod@rzeszow.so.gov.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych
oraz podstawa prawna przetwarzania

Sąd Okręgowy w Rzeszowie przetwarza dane
osobowe w postaci nagrywania rozmów
telefonicznych zainicjowanych przez osoby
dzwoniące do Sądu Okręgowego w Rzeszowie w
celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz ochrony osób i mienia w
budynku Sądu Okręgowego i na terenie
dziedzińca zewnętrznego, w tym parkingu
samochodowego oraz najwyższych standardów
obsługi.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie przetwarza dane
osobowe w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „c” i „e”
RODO.

4.

5.

6.

Prawnie uzasadnione interesy
realizowane przez administratora lub
przez stronę trzecią – w sytuacji
przetwarzania danych na podstawie art.
6 ust. 1 lit. f RODO

Informacje o odbiorcach danych
osobowych lub o kategoriach odbiorców

Informacje o zamiarze przekazania
danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej oraz o
stwierdzeniu lub braku stwierdzenia
przez Komisję odpowiedniego stopnia
ochrony lub w przypadku przekazania,
o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art.
49 ust. 1 akapit drugi RODO,
wzmiankę o odpowiednich lub
właściwych zabezpieczeniach oraz
o możliwościach uzyskania kopii
danych lub o miejscu udostępnienia
danych

Nie dotyczy.

Organy publiczne, instytucje i inne podmioty,
które są właściwe do podejmowania czynności
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i porządku, w tym w budynku Sądu Okręgowego
mogą otrzymać dane osobowe.
Organy publiczne, które prowadzą właściwe
postępowania, na potrzeby których Sąd przekazał
właściwe nagranie.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie przekazuje
danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

1/2

KLAUZULA INFORMACYJNA
w związku ze stosowaniem monitoringu głosowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

7.

Okres, przez który dane osobowe będą
przechowywane, lub kryteria ustalania
tego okresu

8.

Informacje o prawie do żądania od
administratora dostępu do danych
osobowych dotyczących osoby, której
dane dotyczą, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania lub o prawie do
wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do
przenoszenia danych

9.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9
ust. 2 lit. a) czy przysługuje prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem

10.

Informacje o prawie wniesienia skargi
do organu nadzorczego

11.

Informacje dotyczące podania danych
osobowych - czy jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub
warunkiem zawarcia umowy oraz czy
osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są
ewentualne konsekwencje niepodania
danych

12.

Informacje o zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym o
profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4, oraz - przynajmniej w tych
przypadkach - istotne informacje o
zasadach ich podejmowania, a także o
znaczeniu i przewidywanych
konsekwencjach takiego przetwarzania
dla osoby, której dane dotyczą

Sąd Okręgowy w Rzeszowie przechowuje
nagranie maksymalnie przez okres 30 dni, przy
czym nie dotyczy to sytuacji, w której Sąd
przekazał właściwe nagranie - w celach
dowodowych do właściwego postępowania.
Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do:
żądania potwierdzenia przetwarzania danych
osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych
osobowych;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne
i poprzedzone zgodą na kontynuowanie
rozmowy.
Osoba dzwoniąca i ujawniająca dane osobowe
w rozmowie, wyraża – poprzez wykonanie tej
czynności – jednoznaczną i świadomą zgodę na
przetwarzanie danych w postaci nagrania głosu.
Cofnięcie zgody możliwe jest w każdy momencie
poprzez rozłączenie się i niekontynuowanie
nawiązanej przez siebie rozmowy telefonicznej.
Osobie zainteresowanej przysługuje prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie przetwarza dane
osobowe w postaci nagrania głosowego, gdy
osoba nawiąże połączenie telefoniczne
z pracownikiem Sądu Okręgowego
w Rzeszowie.
Po nawiązaniu połączenia telefonicznego
a przed rozpoczęciem rozmowy poprzez
komunikat głosowy informuje się daną osobę
o nagrywaniu rozmowy.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie nie przetwarza
danych osobowych w sposób zautomatyzowany,
w tym również w formie profilowania.
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