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KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – REJESTRACJA ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

W SP ZZOZ W PRZASNYSZU 

 

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. U. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO”, 
informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (SP ZZOZ w Przasnyszu), adres siedziby: ul. Sadowa 9,                                   
06 – 300 Przasnysz, tel. 29 753 43 00, fax 29 753 43 80, NIP 7611333881, REGON 000302480,                            
KRS 0000137844. 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem 
ochrony danych – Natalią Jabłońską, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
iod@szpitalprzasnysz.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych lub 
telefonicznie pod numerem: 29 753 42 85. 

3. Rejestracja rozmów telefonicznych prowadzona jest w celu właściwej realizacji umowy z NFZ                   
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz 
celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez 
pracowników SP ZZOZ w Przasnyszu poprzez jej weryfikację, a także celem zwiększenia 
bezpieczeństwa świadczonych usług (w tym: zapobieganie sytuacjom konfliktowym dotyczącym 
treści informacji udzielanych telefonicznie i obrony przed roszczeniami). 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie rejestracji rozmów jest art. 6 ust.                 
1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit a) 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 /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/  (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), w związku                              
z właściwymi przepisami prawa krajowego: Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia                 
z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz.U. 2021, poz. 540) i Zarządzenie Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów                
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

5. Zapisy z systemu nagrywania rozmów telefonicznych  przechowywane są przez okres 12 miesięcy. 

Po tym okresie zarejestrowane dane zostają automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie                               
i bezpowrotnie zniszczone.  

W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie 
prawa lub Szpital powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin 
wskazany powyżej może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 
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6. SP ZZOZ w Przasnyszu może udostępnić nagrania rozmów, na podstawie odrębnych przepisów 
prawa lub na podstawie zawartych umów/upoważnień - w związku z realizacją usług na rzecz 
administratora (np. podmioty dostarczające placówce rozwiązania techniczne/informatyczne lub 
usługi serwisowe). 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania), stosowanie do art. 22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,                            
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących narusza przepisy RODO.  

10. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona                          
na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody w dowolnym 
momencie (odmowa zgody na nagrywanie rozmowy poprzez rozłączenie się). Wycofanie zgody                 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed                   
jej wycofaniem. 

 

   

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej Szpitala: www.szpitalprzasnysz.pl [zakładka: 

ABC Pacjenta / Rejestracja rozmów telefonicznych] 
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