
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z użyciem komunikatora. 

1. W ramach korzystania z komunikatora dochodzi do przetwarzania danych osobowych 

uczestników spotkań w zakresie danych zwykłych, które mogą obejmować: imię, nazwisko 

użytkownika konta, adres e-mail, wizerunek, głos. 

2. Administratorem danych osób korzystających z komunikatora Cisco Webex Meetings jest 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy z siedzibą przy ul. J.Bema 91,  

01-233 Warszawa. 

3. W Ośrodku powołany został inspektor ochrony danych osobowych, z którym można 

kontaktować się pod adresem: iod@ops-wola.waw.pl lub telefonicznie pod numerem 

22 571-50-30. 

4. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora są pozyskiwane i przetwarzane   

w celu organizacji spotkań i szkoleń w trybie online z pracownikami, klientami i 

kontrahentami Ośrodka. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi: 

a) Zgoda użytkowników narzędzia wyrażona w zakresie przetwarzania danych osobowych 

obejmujących wizerunek i głos ( art. 6 ust. 1 lit. a  RODO)- jeśli osoba  korzystająca z 

narzędzia dokona takich ustawień technicznych, które będą się wiązały  

z przetwarzaniem danych osobowych obejmujących wizerunek i głos ( włączy kamerę  

i będzie prowadzić rozmowy w trybie online). 

b) Prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest zapewnienie bieżącego 

kontaktu w zakresie realizacji obowiązków służbowych i możliwości realizowania 

zakupionych usług oraz możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń, czy  zapewnienie 

bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego ( art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

6. Zgoda,  o której mowa w ust. 5 lit. a jest wyrażona  przez: 

a) Wykonawcę w formie oświadczenia zawartego w umowie na realizację danej usługi  

w trybie online  

b) inne osoby biorące udział w spotkaniach  w formie  wyraźnego działania wskazującego na 

zezwolenie przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem komunikatora poprzez: 

korzystanie z udostępnionego przez OPS narzędzia, zgłoszenie się na szkolenia/ warsztaty 

prowadzone w trybie online i dokonanie takich ustawień technicznych komunikatora, 

które będą przetwarzały dane dotyczące wizerunku i głosu ( włączenie kamery  

i mikrofonu). 

7. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być dostępne dla 

Administratora tego narzędzia- firmy Cisco, która jako dostawca narzędzi umożliwiający 

organizację spotkań online może przetwarzać dane we własnych celach i w oparciu o inne 

podstawy prawne zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie : 

https://www.cisco.com/c/pl_pl/about/legal/privacy-full.html 

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ośrodek przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w ust. 4.  

9. Dane osobowe przetwarzane przy użyciu komunikatora mogą być  przekazywane do państw 

trzecich, zgodnie z polityką prywatności dostawcy narzędzia wskazaną w  pkt 7. 
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10. Administrator informuje, że w ramach korzystania z komunikatora nie dokonuje nagrań 

spotkań online. 

11. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania lub 

usunięcia oraz prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu, a w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody- prawo do jej cofnięcia  

w dowolnym momencie. 

12. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które dokonał 

Administrator przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać: 

• drogą  elektroniczną na adres e-mail: iod@ops-wola.waw.pl lub poprzez e-PUAP 

( skrytka opswola) 

• pocztą tradycyjną na adres Administratora: ul. J. Bema 91, 01-233 Warszawa 

• bezpośrednio u inspektora ochrony danych lub innego pracownika Ośrodka 

prowadzącego sprawę. 

Wycofanie zgody skutkować będzie brakiem lub częściowym ograniczeniem możliwości korzystania  

z komunikatora. 

Szczegółowy sposób realizacji poszczególnych  praw przysługujących z RODO przez Ośrodek określa 

wdrożona w Ośrodku „ Procedura realizacji praw osób, których dane dotyczą” dostępna na stronie 

Ośrodka pod adresem http://ops-wola.waw.pl/opswola/o-nas/ochrona-danych-osobowych/zasady-

realizacji-praw-osob-ktorych-dane-dotycza oraz w siedzibie Administratora ( w Puncie Obsługi 

Interesanta i sekretariatach/ kancelariach działów).   

13. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego-  Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych1, jeżeli uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych 

osobowych narusza przepisy RODO. 

14.  Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych może  uniemożliwić udział  

w szkoleniach i spotkaniach organizowanych w trybie online lub korzystanie z niektórych 

funkcji komunikatora. 

 
1 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia 606-950-000. 
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