
Formularz rejestracyjny do systemu powiadomień SMS 

Urząd Gminy Izbica

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywanie informacji drogą

SMS w ramach systemu powiadamiania SMS Gminy Izbica.
Wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  o  ważnych  –  istotnych  z  punktu  widzenia  gminy

wydarzeniach,  terminach  i  przekazach  okolicznościowych,  w  tym  o  naturalnych  zagrożeniach

pogodowych,  zanikach /  braku wody w publicznych wodociągach,  braku prądu,  utrudnieniach  w

ruchu drogowym, itp. za pośrednictwem SMS na podany nr telefonu komórkowego. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z korzystaniem z

usługi powiadomień SMS.

Imię i Nazwisko ........................................................................................................................... 

Miejscowość ......................................................

Nr tel. kom ……………………………………………………..

 [  ] Oświadczam, że mam ukończony 16 rok życia.

 
........................................................................................................... ........................................................

Miejscowość, data              podpis

Zasady korzystania z usługi systemu powiadomień SMS Gminy Izbica

1.  System  powiadomień  SMS  Gminy  Izbica  umożliwia  wszystkim  osobom  zainteresowanym

otrzymywanie informacji o ważnych – istotnych z punktu widzenia gminy wydarzeniach, terminach 

i przekazach okolicznościowych, w tym o naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach / braku

wody  w  publicznych  wodociągach,  braku  prądu,  utrudnieniach  w  ruchu  drogowym,  za

pośrednictwem SMS na podany nr telefonu komórkowego. 

2.   Usługa  systemu  powiadamiania  SMS  Gminy  Izbica  jest  dostępna  wyłącznie  dla  osób,  które

ukończyły 16 rok życia. 

3.  Korzystanie z usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest uzależnione od posiadania przez

Subskrybenta dostępu do sieci komórkowej w standardzie GSM. 

4.  Korzystanie  z  usługi  jest  możliwe  wyłącznie  za  pośrednictwem  sieci  operatorów  telefonii

komórkowej w Polsce. 

5.   Zamówienie  usługi  gminnego systemu powiadomień SMS następuje  poprzez  dostarczenie  do

Urzędu Gminy Izbica wypełnionego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej

pod adresem: www.gminaizbica.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Izbica. 

6.  Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania imienia i  nazwiska, miejscowości oraz nr

telefonu  komórkowego  Subskrybenta.  Podanie  tych  danych  jest  niezbędne  do  prawidłowego

świadczenia usługi gminnego systemy powiadomień SMS. 

7.   Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjny będą wykorzystywane w celu identyfikacji

Subskrybenta oraz korzystania z usługi powiadomień SMS Urzędu Gminy Izbica. 

8.  Pełna  informacja  (szczegółowa  klauzula  informacyjna)  w  tym  prawa  przysługujące  osobom

dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Izbica oraz na stronie internetowej www.gminaizbica.pl 

9.  Korzystanie z usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest dobrowolne. 

10.  Gmina nie będzie rozsyłała żadnych informacji handlowych. 

11.   Subskrybent  w każdej  chwili  może,  bez  podania  przyczyny,  zrezygnować  z  usługi  gminnego

systemy powiadamiania SMS (wycofać zgodę),  poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do

Urzędu Gminy Izbica. Wzór oświadczenia o wycofaniu zgody znajduje się na stronie internetowej pod

adresem www.gminaizbica.pl oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy Izbica. 

 [ ] Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami korzystania z systemu powiadomień SMS Gminy Izbica. 

 .......................................................  ....................................................... 

        data         podpis



Szczegółowa klauzula informacyjna

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z systemu powiadomień SMS

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Wójt Gminy Izbica, 

Adres: Gminna 4, 22-375 Izbica, Kontakt: tel. 84 618 30 34, email: ugizbica@m  bnet.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: iod@rodokontakt.pl

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu identyfikacji Subskrybenta oraz korzystania z 

usługi powiadomień SMS Urzędu Gminy Izbica

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

5. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa 

instytucjom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.  

6. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania udzielonej zgody lub 

zakończenia świadczenia usługi przez gminę.

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem  ich  danych

osobowych:

a) do dostępu,

b) do sprostowania,

c) do ograniczenia przetwarzania,

d) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ponadto w przypadku przetwarzania danych osobowych za zgodą także prawo:

e) do usunięcia danych,

f) wycofania zgody w dowolny momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność

przetwarzania w momencie jej obowiązywania

8. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani

do profilowania.

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza UE.

10.     Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Konsekwencją  niepodania  danych

osobowych będzie brak możliwości korzystania z systemu powiadomień SMS.
Podstawa prawna:

• Rozporządzenie 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 - RODO)

• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


