
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  

dla osób dzwoniących do Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz 

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, iż: 

 

1) Administratorem danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Grudziądz Adres: 

Mokre 115, 86-302 Mokre, e-mail: administracja@zoz.grudziadz.com zwany dalej Administratorem; 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. 

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez  

e-mail: iod@zoz.grudziadz.com 

 

3) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) unijnego rozporządzenia  

RODO w celu zapewnienie bezpieczeństwa przy użyciu usługi centralnego utrzymania systemu  

teleinformatycznego telefonii stacjonarnej, realizowanej przez Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Gru-

dziądz, w ramach której realizuje usługę przechowywania zarejestrowanych nagrań. Dane  

udostępnione przez Państwa będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

4) Przysługuje prawo do: 

 dostępu do treści danych,       

 ograniczenia przetwarzania, 

 sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania, 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

5) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

7) Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy. W przypadku gdy rozmo-

wa telefoniczna stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa albo Administra-

tor otrzymał wiadomość, że mogą one stanowić taki dowód, termin ich przechowywania ulega prze-

dłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

 

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 roz-

porządzenia o ochronie danych 

 


