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

Wasilków, dnia ………………

(imię i nazwisko)

.................................................................
(PESEL)

Burmistrz Wasilkowa
Urząd Miejski w Wasilkowie
ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY WASILKÓW

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wysyłania mi przez
Gminę Wasilków bezpłatnych krótkich wiadomości tekstowych sms o:
terminach płatności podatków i opłat oraz zaległościach powstałych w wyniku ich nieopłacenia*,
konsultacjach społecznych*,
lokalnych zagrożeniach*,
utrudnienia w ruchu, remontach dróg, przerwach w dostawie mediów (woda/prąd/gaz)*,
wydarzeniach kulturalnych i sportowych*,
harmonogramie komisji i sesji rady miejskiej*.
* właściwe zaznaczyć

Poinformowano mnie, że:
1) administratorem danych jest Burmistrz Wasilkowa, a przekazywanie informacji w niniejszej formie nie
jest obowiązkiem Gminy Wasilków,
2) brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności
pieniężnych w ustawowym terminie,
3) podanie numeru telefonu jest dobrowolne, mam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Urz. UE L 119, s. 1), dalej zwane RODO
informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wasilków, ul. Białostocka 7, 16-010 Wasilków, tel. 85 71 85 400,
adres email: kancelaria@wasilkow.pl, reprezentowaną przez Burmistrza Wasilkowa;
2) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@wasilkow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powiadamiania krótką bezpłatną wiadomością tekstową sms o terminach
płatności podatków i opłat, zaległościach w tych należnościach na podstawie Pana/Pani zgody tj. na mocy art. 6 ust. 1 lit. a
RODO. Przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie i bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody;
4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych tj. podmiot upoważniony do serwisowania oprogramowania;
5) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, albo do czasu cofnięcia
przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo
do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem; osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jej danych osobowych;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do realizacji celów wskazanych
w Zgodzie na powiadomienie SMS o zbliżającym się terminie płatności i zaległościach.

Numer telefonu komórkowego:
Akceptuję powyższe warunki

Rezygnuję z otrzymywania powiadomień sms
(dla zarejestrowanych użytkowników)

Data i czytelny podpis:
Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1483), przy podejmowaniu działań informacyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego
obowiązku, w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail,
telefon, faks.

