Miejskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ¥CA NAGRYWANIA ROZMÓW TELEFONICZNYCH
- MPWIK SP. Z O.O. W BÊDZINIE
Szanowni Pañstwo,
W zwi¹zku z wprowadzeniem systemu rejestrowania rozmów telefonicznych zewnêtrznych – przychodz¹cych na numer telefonu
stacjonarnego dyspozytorni oraz przychodz¹cych i wychodz¹cych na/z telefonu stacjonarnego sekcji windykacji nale¿noœci w MPWiK
Sp. z o.o. w Bêdzinie, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku
zwanego potocznie RODO informujemy, i¿:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bêdzinie,
ul. Koœciuszki 140, 42-500 Bêdzin.
W razie pytañ czy w¹tpliwoœci odnoœnie swoich danych mo¿na skontaktowaæ siê z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych poprzez email: iod@mpwik.bedzin.pl lub telefonicznie 32 267 42 18-19 wew. 378.
Dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeñstwa i poprawy jakoœci obs³ugi, rejestracji i ewentualnej oceny
przebiegu rozmowy telefonicznej w sytuacjach spornych oraz zapewnienia ochrony interesu osoby kontaktuj¹cej siê telefonicznie
z dyspozytorni¹/sekcj¹ windykacji nale¿noœci MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie oraz interesów MPWiK Sp. z o.o., na wypadek wyst¹pienia
sytuacji spornych, w celu wyjaœnienia sprawy.
Nagrywaniem rozmów telefonicznych objête s¹ po³¹czenia zewnêtrzne - przychodz¹ce na numer telefonu stacjonarnego dyspozytorni
oraz po³¹czenia przychodz¹ce i wychodz¹ce na/z numeru telefonu stacjonarnego sekcji windykacji nale¿noœci MPWiK Sp. z o.o.
w Bêdzinie. Przed rozpoczêciem rejestrowania rozmowy telefonicznej rozmówca informowany jest o nagrywaniu rozmów i je¿eli nie
wyra¿a zgody, proszony jest o roz³¹czenie siê.
Podstaw¹ prawn¹ przetwarzania danych osobowych jest zgoda na podstawie art. 6 ust.1 lit a RODO oraz prawnie uzasadniony interes
Administratora w celu oceny przebiegu rozmowy i ochrony interesu osoby dzwoni¹cej i Administratora na wypadek sporu/wyjaœnienia
sprawy, na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO.
Materia³y pozyskane z nagrywania s³u¿bowych rozmów telefonicznych przychodz¹cych na numer telefonu stacjonarnego dyspozytorni
oraz przychodz¹cych i wychodz¹cych na/z numeru telefonu stacjonarnego sekcji windykacji nale¿noœci MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie bêd¹
przechowywane przez okres 1 roku od dnia nagrania, o ile przepisy odrêbne nie stanowi¹ inaczej; za wyj¹tkiem sytuacji, w których
nagrania stanowi¹ dowód w postêpowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powzi¹³ wiadomoœæ, i¿ mog¹ one
stanowiæ dowód w postêpowaniu, wówczas termin okreœlony ulega przed³u¿eniu do czasu prawomocnego zakoñczenia postêpowania.
Dostêp do materia³ów pozyskanych z nagrywania s³u¿bowych rozmów telefonicznych MPWiK Sp. z o.o. w Bêdzinie maj¹ osoby, które s¹
upowa¿nione do przetwarzania zawartych tam danych, wspó³pracownicy Administratora w zakresie zawartych umów powierzenia.
Nagrania z zarejestrowanych rozmów telefonicznych mog¹ zostaæ udostêpnione wy³¹cznie podmiotom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.
Pani/Panu przys³uguje prawo do informacji, do dostêpu do treœci swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych,
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, z przyczyn zwi¹zanych z jak¹œ szczególn¹ sytuacj¹,
w której siê Pani/Pan znalaz³; prawo do cofniêcia zgody, bez wzglêdu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofniêciem. Ma Pani/Pan prawo wnieœæ skargê do organu nadzorczego, je¿eli przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane nie bêd¹ przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani
nie bêd¹ wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.

Dane:

NIP:

Telefony:

625-19-54-711

REGON:

273-670-861

KRS: 0000078165
S¹d Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
Wydzia³ VIII Gospodarczy - KRS

Konto bankowe: CitiBank Handlowy
65 1030 1159 0000 0000 0258 9000
Kapita³ zak³adowy:
59 103 500,00 z³
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

Pogotowie wod-kan. 994 (bezp³atny)
Centrala: 32 267 42 18, 32 267 42 19
Dyspozytor: 32 267 60 06 (ca³odobowo)
Sekretariat: 32 267 52 27
BOK: 32 267 42 18 wew. 367, 368

