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Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych 
 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, dalej: 

Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy Duszniki przedstawia następujące informacje: 

 

Administrator 
danych 

Bank Spółdzielczy Duszniki z siedzibą w Szamotułach, ul. Rynek 7, 64-500 
Szamotuły (Bank).  

Dane 
kontaktowe 

Z Administratorem można się skontaktować osobiście lub poprzez adres poczty 
elektronicznej: sekretariat@bsduszniki.com, telefonicznie: (61) 86 22 888, 
pisemnie: ul. Rynek 7, 64-500 Szamotuły. 

Inspektor 
Ochrony 
Danych 

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się 
skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iod@bsduszniki.com lub 
pisemnie (na adres siedziby Banku). Z Inspektorem Ochrony Danych można się 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Kategorie 
danych 
I źródło danych 

Bank przetwarza Pani/ Pana dane osobowe (głos) związane z nagrywaniem 
rozmów. 
Pani/ Pana dane osobowe Bank pozyskuje bezpośrednio od Pani/Pana 

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  

Nagrywanie rozmów telefonicznych stosowane jest w celu podniesienia 
bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów, zabezpieczenie interesu 
prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania 
rozmów telefonicznych oraz Banku na wypadek prawnej potrzeby wykazania 
faktów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz zabezpieczenia materiału 
dowodowego a także ochrony pracowników przed groźbami słownymi, obroną 
przed zarzutami o złej jakości obsługę czy też nieterminowe załatwienie sprawy. 
Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące do Banku oraz 
wychodzące poprzedzone informacją o nagrywaniu. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby wyrażonej 
poprzez kontynuację rozmowy telefonicznej z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit a) 
Rozporządzenia) oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Bankiem (art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia). 

Okres przez 
który dane będą 
przechowywane  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 
miesiące od dnia rejestracji. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega 
przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie 
w/w okresów uzyskane nagrania, zawierające dane osobowe, podlegają 
zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

Odbiorcy 
danych 

Pani/Pana dane osobowe z nagranych rozmów mogą zostać ujawnione organom 
i jednostkom, które wskażą odpowiednią podstawę prawną upoważniającą do 
odbioru tych danych lub dane mogą zostać udostępnione odpowiednim organom 
prowadzącym postępowanie przygotowawcze lub dla celów postępowania 
sądowego, w tym wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia 
roszczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / 
organizacji międzynarodowej. 

Profilowanie 
oraz  
zautomatyzowa
ne  
podejmowanie  
decyzji 

Bank nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych. 
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Prawa osoby, 
której dane  
dotyczą 

Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) uzyskania potwierdzenia, czy Pani/ Pana dane są przetwarzane przez Bank, a 
także prawo dostępu do Pani/ Pana danych (art. 15 Rozporządzenia), 
2) sprostowania oraz uzupełnienia Pani/ Pana danych (art. 16 Rozporządzenia), 
3) usunięcia Pani/ Pana danych (art. 17 Rozporządzenia), 
4) żądania ograniczenia przetwarzania Pani/ Pana danych (art. 18 
Rozporządzenia). 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn 
związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Pani/ Pana 
danych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. W 
takim przypadku Bank może przetwarzać dane, o ile wykaże istnienie ważnych 
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony roszczeń (art. 21 ust. 1 Rozporządzenia).  
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 
osobowych. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i poprzedzone zgodą na kontynuowanie rozmowy. Po 

nawiązaniu połączenia telefonicznego, a przed rozpoczęciem rozmowy jest Pani/Pan informowany 

poprzez komunikat głosowy o nagrywaniu rozmowy. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na ich 

nagrywanie należy przerwać połączenie. 


