
KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

(monitoring rozmów telefonicznych) 

W związku z rozpoczęciem stosowania, od dnia 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     

i Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO, SPÓŁDZIELNIA 

MIESZKANIOWA w Stargardzie informuje, że od tego dnia będą przysługiwały następujące poniżej prawa             

w związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych 

przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Stargardzie. 

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, Os. Zachód A/7, 

posiadająca NIP 8540011276, REGON 000489509, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000166742. 

2. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Stargardzie jest: 

- Pan Krzysztof Gałas posiadający e-mail: IOD@SPOLDZIELNIASTARGARD.PL 

3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu: 

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e 

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 (RODO) oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - 

Kodeks pracy. 

4. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz ochrona interesu osoby, 

której dane dotyczą. 

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą: 

-  wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/a  dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

7.  Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania 

danych, nie dłużej niż trzy miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w 

postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić 

dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu  prawomocnego zakończenia postępowania. Po 

upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu. 

9. Posiada Pani/Pan: 

- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego    

(Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Pani/a dane są przetwarzane niezgodnie  z wymogami 

prawnymi. 


