KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU ROZMÓW
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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.; dalej: „RODO”) informuję, że:
1. W związku z korzystaniem w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
(dalej: „KP PSP”) w Łowiczu z narzędzi umożliwiających monitoring rozmów w zakresie
zgłoszenia zdarzenia, w tym aplikacji służącej do identyfikacji aparatów telefonicznych
z jakich dokonuje się zgłoszenia zdarzenia, Administratorem Pani/ Pana danych
osobowych jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu
z siedzibą (kod pocztowy: 99-400), przy ul. Seminaryjnej 4, gdzie dostępna jest również
oraz przechowywana polityka ochrony danych osobowych; kontakt z Administratorem
możliwy jest pod numerem telefonu: (46) 830 25 50 lub pod numerem faxu: (46) 830
25 69 lub pod adresem e-mail: kppsp06@straz.lodz.pl; Kontakt z Inspektorem Danych
Osobowych w KW PSP w Łodzi możliwy jest pod numerem telefonu: (42) 631 51 61,
695 232 441 lub pod adresem e-mail: iod@straz.lodz.pl;
2. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa,
porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO
oraz na postawie art.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j.
Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.);
3. Odbiorcami danych osobowych utrwalonych w sposób opisany w pkt 1 (powyżej)
mogą być wyłącznie organy publiczne uprawnione do tego przepisami prawa,
jednostki organizacyjne PSP oraz kierownictwo KP PSP w Łowiczu;
4. KP PSP w Łowiczu jest uprawniona do zabezpieczenia nagrań z monitoringu rozmów
w celach dowodowych, jeżeli w jakikolwiek sposób może nastąpić zagrożenie bądź
naruszenie bezpieczeństwa, życia, zdrowia ludzi, bądź ich mienia. Zabezpieczenie to
może nastąpić na wniosek organów publicznych, jednostek organizacyjnych PSP,
kierownictwa KP PSP w Łowiczu oraz osób trzecich. Wniosek o zabezpieczenie
materiału z rozmów w wersji papierowej składany jest do Komendanta KP PSP
w Łowiczu. Zabezpieczony materiał dowodowy może zostać udostępniony
wyłącznie organom publicznym prowadzącym postępowanie, w którym materiał
może posłużyć jako dowód;
5. Dane utrwalone w sposób opisany w pkt 1 (powyżej) nie są przekazywane do państw
trzecich ani organizacji międzynarodowych;
6. Dane utrwalone w sposób opisany w pkt 1 (powyżej) nie podlegają działaniom
zautomatyzowanym ani profilowaniu;
Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. (22) 531 03 00, fax. (22) 531
03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl)

