
Zał. nr. 4 Regulaminu nagrywania rozmów telefonicznych 
 
 
Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych 
 
Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Leszczyńskie 
Centrum Medyczne Ventriculus w Lesznie, ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno. 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Radosław Rubaszewski. Kontakt z 
Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem mailowym: 
iodventriculus@rcp.poznan.pl. 
 
Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych. 

 
Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania na 
podstawie przepisów prawa oraz umów zawartych z Administratorem Danych Osobowych w 
celu realizacji usług medycznych oraz obsługi administracyjnej i informatycznej, jak również 
podmioty wykonujące zadania z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. 
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C (przepis prawa), D 
(w celu ochrony żywotnych interesów Pacjenta) oraz F) (uzasadniony interes) w związku z 
art. 9 ust.2 lit. H) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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. Prawnie uzasadnionym celem 
administratora jest możliwość kontroli jakości udzielanych świadczeń oraz umożliwienia 
weryfikacji przekazywanych informacji. 

 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 
 
Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do danych, 
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 
co do ich przetwarzania. Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą 
przesłanki określone przepisami prawa. Żądanie takie należy przesłać na adres mailowy: 
iodvenrticulus@rcp.poznan.pl.  
 
Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Nagrane rozmowy przechowywane będą w świetle obowiązującego prawa są pod ochroną 
przez 5 lat od  daty nagrania, chyba, że wcześniej zajdą przesłanki nakazujące ich usunięcie. 
 
Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa, w szczególności Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U 2009, nr 52, poz. 417 z późn.zm.); Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o 
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U 1997, nr 28, poz. 152 z późn.zm.); Ustawa z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U 2011, nr 112, poz. 654 z późn.zm.); 
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 113, poz. 657) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
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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. 
 

 
Szczegółowe informacje w zakresie nagrania rozmowy dostępne są na stronie internetowej 
w zakładce www.ventriculus.pl/rodo Regulamin nagrywania rozmów telefonicznych. 
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