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INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU Z NAGRYWANIEM ROZMÓW TELEFONICZNYCH W  ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. 

Zgodnie z art. 13 ust.1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

I. Administrator Danych 

osobowych 

Administratorem Pani/Pana Danych osobowych jest Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą 

w Zielonej Górze (65-120), przy ul. Zjednoczenia 103.   

II. Dane kontaktowe 

Inspektora Ochrony 

Danych 

W sprawie ochrony swoich Danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych pod adresem odo@ec.zgora.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany 

w punkcie I. 

III. Cele i podstawy 

Przetwarzania 

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe gromadzone w ramach systemu nagrywania 

połączeń telefonicznych zarejestrowanych przez Administratora:  

a. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody wyrażonej po odsłuchaniu komunikatu o 

nagrywaniu rozmowy telefonicznej i jej dalszą kontynuację oraz  

b. w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Nagrywanie treści rozmów 

prowadzonych za pomocą dedykowanych systemów telekomunikacyjnych służy zapewnieniu 

dowodów transakcji handlowej lub łączności w działalności operacyjnej, w tym będących 

przedmiotem usługi i jest niezbędne do wykazania ich wykonania. Ponadto rejestrowanie treści 

rozmów jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa osób prowadzących rozmowy zarówno w 

imieniu spółek Grupy PGE EC jak i ich rozmówców w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami. 

IV. Informacja o 

dobrowolności podania 

Danych i możliwości 

cofnięcia zgody. 

 
Podanie danych i ich zakres jest dobrowolne.  

 

V. Okres przechowywania 

Danych 

Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 12 miesięcy 

od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na 

podstawie prawa lub Administrator 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 usunięciu. 

VI. Odbiorcy Danych 

Pani/Pana Dane osobowe mogą zostać przekazywane:  

a. podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE, naszym partnerom, czyli firmom, z którymi 

współpracujemy łącząc produkty lub usługi; 

b. podmiotom zaangażowanym w rozwój spółki (np. kancelarie prawne, firmy audytorskie); 

c. instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, PiP, GPW, KNF lub 

innym; 

naszym podwykonawcom  i usługodawcom (podmiotom przetwarzającym). 

VII. Przekazywanie Danych 

osobowych poza EOG 

 

Pani/Pana Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (dalej: EOG). 

Mając jednak na uwadze usługi IT świadczone przez spółkę PGE Systemy jako Centrum Usług 
Wspólnych w Grupie Kapitałowej PGE wykonanie określonych czynności bądź zadań 
informatycznych przez tego podwykonawcę może powodować przekazanie danych poza obszar  

mailto:odo@ec.zgora.pl
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EOG. Więcej informacji na temat ewentualnego transferu danych i sposobu jego zabezpieczenia 
można uzyskać w PGE Systemy S.A. 

VIII. Prawa osób, których 

Dane dotyczą: 

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich Danych; 

c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich Przetwarzania; 

d. przenoszenia Danych; 

e. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

IX. Zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana Dane nie są 

profilowane. 


