
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

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

z 27.04.2016 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 (zwanym dalej 

RODO) Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku informuje, iż rozmowy zarejestrowane w trakcie 

udzielanych porad telefonicznych za pomocą infolinii OIP są nagrywane oraz, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku  

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.  

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość 

przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem 

adresu e-mail: iod@gdansk.pip.gov.pl. 

3. Dane osobowe udostępnione w trakcie rozmowy telefonicznej są nagrywane w celu 

podniesienia bezpieczeństwa pracowników i rzetelności obsługi klientów. Podstawą 

przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, 

której dane dotyczą, na podstawie art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Dane nie będą wykorzystywane do innych celów.  

4. Dane będą udostępnione upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotowi 

przetwarzającemu, tj. Telestrada S.A., na podstawie zawartej umowy. Dane mogą być 

udostępnione także osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

6. Zapis rozmów nie będzie przechowywany dłużej niż 90 dni. Po tym okresie podlega 

automatycznemu skasowaniu, za wyjątkiem danych dotyczących incydentów związanych  

z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia albo dostępem osób nieupoważnionych. 

Dane te mogą być przechowywane dłużej – tj. do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia 

odpowiednich postępowań. 

7. Osoba, której rozmowa została utrwalona posiada prawo dostępu do zapisu  

przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich.   

8. Na podstawie przepisów prawa i w przypadkach przez te przepisy uzasadnionych osoba, 

której rozmowa została utrwalona w systemie telekomunikacyjnym ma prawo do ograniczenia 

przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Jeżeli osoba, której rozmowa została  utrwalona uzna, że jej dane są przetwarzane 

niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

10. Podanie danych w celu wskazanym w p. 3 jest dobrowolne, ale konieczne  

do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.  

11. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane. 
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