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REGULAMIN REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH W SP ZZOZ W PRZASNYSZU  

§ 1 

Podstawa prawna Regulaminu 

 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w systemie rejestracji rozmów jest art. 6 ust.                 

1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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/  (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016), w związku                              

z właściwymi przepisami prawa krajowego: Załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia                 

z dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (Dz.U. 2021, poz. 540) i Zarządzenie Nr 71/2017/DSM Prezesa Narodowego Funduszu 

Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów                

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 

 

§ 2 

Przedmiot Regulaminu 

 

1. Regulamin określa zasady nagrywania (rejestrowania) rozmów telefonicznych osób kontaktujących 

się z SP ZZOZ w Przasnyszu, a także reguły rejestracji dźwięku i zapisu rozmowy, sposób ich 

zabezpieczenia i udostępnienia. 

2. Administratorem danych oraz właścicielem systemu rejestracji nagrań rozmów telefonicznych jest 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, ul. Sadowa 9, 06-300 

Przasnysz, tel. 29 753 43 00, e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl, NIP 7611333881, REGON 

000302480, KRS 0000137844. 

3. Obowiązek informacyjny realizowany jest za pośrednictwem klauzuli informacyjnej umieszczonej 

na tablicy informacyjnej w Szpitalu, a także za pośrednictwem klauzuli informacyjnej publikowanej 

na stronie internetowej Szpitala. 

 

§ 3 

Cel nagrywania rozmów telefonicznych 

 

1. Rejestracja rozmów telefonicznych prowadzona jest w celu właściwej realizacji umowy                    

z NFZ w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 

oraz celem zapewnienia najwyższych standardów obsługi telefonicznej realizowanej przez 

pracowników SP ZZOZ w Przasnyszu poprzez jej weryfikację, a także celem zwiększenia 

bezpieczeństwa świadczonych usług (w tym: zapobieganie sytuacjom konfliktowym dotyczącym 

treści informacji udzielanych telefonicznie i obrony przed roszczeniami). 

 

 

§ 4 

Reguły rejestracji dźwięku i zapisu rozmów oraz sposób ich udostępnienia 

 

1. Nagrywanie rozmów funkcjonuje w formule: rozmowy przychodzące i rozmowy wychodzące; 

codziennie i całodobowo. 
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2. Przed rozpoczęciem rejestrowania rozmowy telefonicznej rozmówca jest informowany o jej 

nagrywaniu. 

3. Nagrania zarejestrowanych rozmów telefonicznych przechowywane są przez okres 12 miesięcy.                   

Po tym okresie zarejestrowane dane są automatycznie nadpisywane, tj. całkowicie i bezpowrotnie 

zniszczone. 

4. W przypadku, w którym nagrania rozmów stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym                        

na podstawie prawa lub Szpital powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, 

termin wskazany powyżej może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania. 

5. SP ZZOZ w Przasnyszu może udostępnić nagrania rozmów, na podstawie odrębnych przepisów 

prawa lub na podstawie zawartych umów/upoważnień w związku z realizacją usług na rzecz 

administratora (np. podmioty dostarczające placówce rozwiązania techniczne/informatyczne lub 

usługi serwisowe). 

6. Zapis nagrania może być udostępniony, za zgodą Dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu, na podstawie 

pisemnego wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

7. Nagrania przeznaczone do udostępnienia, w oparciu o zaakceptowany przez Dyrektora wniosek, 

przygotowywane są przez upoważnionego pracownika Centrali telefonicznej SP ZZOZ                             

w Przasnyszu. 

8. Pracownik Centrali prowadzi rejestr udostępniania nagrań rozmów, którego wzór stanowi załącznik 

nr 2 do Regulaminu. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie zarejestrowanych rozmów telefonicznych 

  

1. Do nagrywania rozmów telefonicznych wykorzystywany jest licencyjny program firmy SLICAN – 

RekordMAN. 

2. Dostęp do nagrań posiadają wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie Administratora 

danych. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

3. SP ZZOZ w Przasnyszu zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przechowywania danych 

osobowych zgromadzonych w czasie rejestracji rozmów.  

4. Infrastruktura techniczna służąca rejestrowaniu oraz przechowywaniu rozmów została 

skonstruowana w sposób uniemożliwiający dostęp do zarejestrowanych materiałów przez osoby                 

do tego nieupoważnione. 

5. Okresowo dokonuje się przeglądu ww. infrastruktury celem weryfikacji sposobu zabezpieczenia 

gromadzenia danych osobowych.  

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor                

SP ZZOZ w Przasnyszu. 

2. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem wejścia zarządzenia wprowadzającego regulamin.  
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Załącznik nr 1 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE NAGRANIA  ROZMOWY TELEFONICZNEJ 

 

Wnioskodawca: 

 

 

 

 

(imię i nazwisko lub nazwa organu, adres do korespondencji, dane kontaktowe) 

 

 

Podstawa prawna upoważniająca do pozyskania danych osobowych: 

 

 

 

 

Zakres żądanych danych: 

 

 

 

 

Wskazanie celu otrzymania zapisu rozmowy: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy i pieczątka) 
 

 

 

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 

 

 

………………………………………………………………………. 

(data, podpis i pieczątka Dyrektora SP ZZOZ w Przasnyszu) 

 

 

 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                

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 zwane dalej: RODO) informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej                   

w Przasnyszu (SP ZZOZ w Przasnyszu), adres siedziby: ul. Sadowa 9, 06 – 300 Przasnysz, tel. 29 753 43 00,                   

fax 29 753 43 80, e-mail: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl, NIP 7611333881, REGON 000302480, KRS 0000137844.  

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy                                   

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@szpitalprzasnysz.pl; poczty tradycyjnej                       

pod adresem siedziby administratora danych lub telefonicznie pod numerem: 29 753 42 85. 

3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda                

na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie - z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe 

przez przesłanie wiadomości e-mail na adres: sekretariat@szpitalprzasnysz.pl  

5. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 3, odbywa się w celu realizacji Pani/Pana wniosku.  

6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych 

przepisów prawa oraz pracownikom komórek organizacyjnych zaangażowanym w proces realizacji wniosku. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą 

państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania                

i sposobu postępowania z dokumentacją.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych oraz prawo do przenoszenia danych.  

10. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka),              

w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.  

11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych                

Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony                 

danych osobowych.  

Czy zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Przasnyszu  Pani/Pana danych osobowych niezbędnych w celu realizacji tego wniosku?  

TAK / NIE*  

………….……………………………………………… 

(data i podpis wnioskodawcy) 

Decyzja Dyrektora Szpitala [ADO]:  

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* 

 

………….……………………………………………… 

(data i podpis Dyrektora) 

*właściwe zaznaczyć 

mailto:iod@szpitalprzasnysz.pl
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Załącznik nr 2 

 

EWIDENCJA UDOSTĘPNIANIA ZAPISU ROZMÓW TELEFONICZNYCH  

(SP ZZOZ W PRZASNYSZU) 

 

Lp. 

Data 

udostępnienia 

danych 

Wnioskodawca, 

któremu 

udostępniono dane 

(nagranie) i data 

wpłynięcia wniosku 

Podstawa 

prawna 

udostępnienia 

Zakres 

udostępnionych 

danych 

Podpis 

upoważnionego 

pracownika 

do sporządzenia  

kopii nagrania 

UWAGI 

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

     

 


