
 

Załącznik nr 3  

do Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych  

w Urzędzie Gminy Komańcza 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMIE 

NAGRYWANIA ROZMÓW TELEONICZNYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest; Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: 

Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan 

skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez 

pocztę elektroniczną na adres: iod@komancza.pl lub pisemnie na adres siedziby 

administratora.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu 

- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W pozostałych przypadkach 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które 

na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których 

administratorem jest Gmina Komańcza. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną;  

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie;  
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy 

przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta 

między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do 

załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych 

będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań. Natomiast  w sytuacji gdy 

przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, 

podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 

 


