
 

 

                                                      

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH – NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH 

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 i 14 RODO, prosimy o zapoznanie się  
z informacją Administratora Danych Osobowych.  

 
Co to jest RODO? 

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje 

zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. 

 
Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania 

danych osobowych, jest Cementownia „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000068788, kapitał zakładowy 26 250 000,00 zł (w całości 
wpłacony),  zidentyfikowana dla celów podatkowych pod NIP: 8320003932 oraz dla celów statystycznych pod 

numerem Regon: 730001900. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać: 
 na adres e-mail: iod@wartasa.com.pl 
 lub na adres pocztowy: Cementownia „Warta” S.A.  z siedzibą w Trębaczewie przy  

ul. Przemysłowej 17, 98-355 Działoszyn. 

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Cementownię „Warta” S.A. 
Przetwarzamy Państwa dane poprzez nagrywanie rozmów telefonicznych prowadzonych z numerami 43/8403166  

i 43/8403177 w Dziale Logistyki w procedurze zamawiania towarów i kontaktu z klientami oraz kontrahentami (w tym 
przewoźnikami). Celem przetwarzania danych uzyskanych w ww. procesie jest ustalenie i weryfikacja dyspozycji 

klientów dotyczących zamówień towaru, realizacji dostaw, ustalenia awizacji przewozów oraz rozpatrywania  

zgłaszanych reklamacji.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony 
interes Administratora). Ponadto informujemy, że dane osobowe  w postaci Państwa głosu i innych danych 
przekazanych w trakcie nagranej rozmowy mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia, czy obrony 
roszczeń w przypadku zaistnienia sporu w ww. zakresie. 

 

Prawa wobec Cementowni „Warta” S.A. w zakresie przetwarzanych danych osobowych. 
Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  

i informujemy, że  posiadają Państwo prawo dostępu oraz do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu, a także prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas. Informujemy o prawie wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy prawa. 

 

Komu udostępniamy dane osobowe? 
Materiały pozyskane z nagrań mogą zostać udostępnione wyłącznie organom państwowym uprawnionym na 

podstawie przepisów prawa. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji 

międzynarodowych. 

 
Jak długo przechowujemy dane osobowe? 
Materiały pozyskane z nagrań będą przechowywane przez okres maksymalnie 60 dni, po upływie którego zostaną 
zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie. W przypadku zaś wystąpienia sytuacji spornych do czasu 
wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań, ewentualnie do upływu okresu przedawnienia 
roszczeń. 

 

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?  
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
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