ZARZĄDZENIE NR 123.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 26 marca 2019 roku

OR.142.1.2.2019
w sprawie zasad użytkowania systemu informatycznego służącego do zarządzania i rejestrowania
rozmów telefonicznych przychodzących obsługiwanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 506 z późn. zm.). oraz art. 6 ust. 1, art. 9 ust. 2 lit a) i art. 24 ust. 1 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) (Dz. U. UE. L. z 2016
r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)., zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do użytku w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie system nagrywania rozmów
telefonicznych przychodzących obsługiwanych przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie
dla celów bezpieczeństwa oraz podniesienia jakości obsługi interesantów oraz w związku
rozpatrywaniem skarg i wniosków.
§2
System rejestracji, o którym mowa w § 1 działa według następujących zasad:
1) rejestrowaniu podlegają wszystkie połączenia przychodzące,
2) każde połączenie przychodzące poprzedzone jest automatycznym komunikatem o treści:
,,Witamy w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina. Informujemy, że w trosce o zapewnienie najwyższej
jakości usług, wszystkie rozmowy są nagrywane. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na ich
nagrywanie prosimy o przerwanie połączenia.
§3
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§4
System nagrywania rozmów telefonicznych zabezpieczony jest przed nieuprawnionym dostępem
zgodnie z wymogami Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania
danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

§5
1. Odsłuchiwanie zarejestrowanych rozmów możliwe jest tylko do realizacji celu określonego
w § 1 w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach po wydaniu pozytywnej decyzji przez
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
2. Odsłuchiwania rozmów zarejestrowanych w systemie dokonują informatycy Urzędu Miasta
i Gminy w Skawinie upoważnieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.
3. W przypadku podjęcia decyzji o udostępnieniu nagrania na wniosek osoby, która prowadziła
rozmowę, ustala się termin odsłuchu i zawiadamia o tym osobę wnioskującą.
4. W przypadku odmowy udostępnienia nagrania zawiadamia się o tym pisemnie osobę
wnioskującą.
5. Ze wszystkich czynności podjętych w trakcie odsłuchiwania treści nagrania, sporządza się
protokół, który zostaje dołączony do akt sprawy.
6. Zarejestrowane rozmowy mogą zostać udostępnione, na żądanie uprawnionych instytucji
w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, t.j. policja, sądy, prokuratura.
§6
Pliki rejestrowanych połączeń przechowywane są w systemie przez okres 1 miesiąca od chwili ich
powstania lub przez okres potrzebny do zakończenia postępowań, w którym będą stanowiły dowody.
Po tym okresie zostają trwale usunięte z systemu.
§7
Sekretarz Gminy sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem systemu nagrywania rozmów
w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina w zakresie:
1) wykorzystywania treści rejestrowanych rozmów zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem
przepisów o ochronie danych osobowych;
2) odsłuchiwania rejestrowanych rozmów;
3) udostępniania treści rejestrowanych rozmów;
4) przechowywania treści rejestrowanych rozmów z zachowaniem przepisów o ochronie danych
osobowych.
§8
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.
§9
Zarządzenie wchodzi z dniem 10 kwietnia 2019 roku.

