
Puławy 25.05.2018 
 

Klauzula informacyjna – rejestrowanie i przechowywanie 

rozmów telefonicznych 

Zgodnie z zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Medyczne INTERNUS Spółka 
z o.o. ul. Gen. Fieldorfa ,,Nila”10, 24-100 Puławy reprezentowana przez Zarząd. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. nr 81 888 45 17, dane.osobowe@internus.pl 
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. I lit. a), f) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. w celu podniesienia 
bezpieczeństwa i rzetelności obsługi klienta. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu 
Administratora. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia 
swoich danych, jeżeli nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy ( ok. 90 dni). W przypadku 

gdy rozmowa telefoniczna stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa albo 
Administrator otrzymał wiadomość, że mogą one stanowić taki dowód, termin ich przechowywania 
ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów 
nagrania zawierające dane osobowe ulegają skasowaniu. 

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 
10. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne 

by Pani/Pana dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym 
dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/Pana danych 
osobowych w Centrum Medycznym Internus zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia 
personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.  

 

 

 


