
System Powiadamiania SMS Gminy Zaręby Kościelne 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Numer telefonu: …………………………………………………………..  

Sołectwo:…………………………………………………………………... 

 

Akcja:  

 

Zapisz się  

 

Usuń numer  

 

Rodzaj powiadomień:  
 

1. Zagrożenia i ostrzeżenia  

2. Informacje społeczne, wydarzenia kulturalne i sportowe  

3. Informacje komunalno-gospodarcze 

4. Informacje urzędowe  

 

 Akceptuję warunki regulaminu działania Systemu Powiadamiania SMS oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu przez Gminę Zaręby 

Kościelne z siedzibą przy ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne w celu otrzymywania wiadomości 

SMS w ramach Systemu Powiadamiana SMS, zgodnie z rozporządzeniem 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 RODO). 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę dobrowolnie oraz zostałem poinformowany, że mam prawo 

wglądu, poprawienia swoich danych, usunięcia swoich danych oraz sprzeciwu wobec  

ich przetwarzania do wyżej wspomnianego celu. 

Przyjmuję do wiadomości treść klauzuli informacyjnej zamieszczonej na odwrocie strony. 

Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymywania wiadomości SMS  

w ramach Systemu Powiadamiana SMS. 

 

 

……………………………………       ……………………………………..

 Miejscowość i data      Czytelny Podpis 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA  

Powiadomienia SMS Gminy Zaręby Kościelne 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 

(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1; dalej: RODO jako informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14,  

07-323 Zaręby Kościelne. 

2) Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony 

Danych we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą adresu 

email: iod@zareby-kosc.pl lub pisemnie na adres Administratora Urzędu Gminy Zaręby Kościelne. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Urząd Gminy Zaręby 

Kościelne usługi SMS-owy system ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy. 

a) W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi  

art. 6 ust. 1 RODO. 

4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie umowy 

powierzenia danych osobowych. 

5) Dane osobowe, które będą pozyskiwane od państwa to: imię i nazwisko, numer tel. kom.  

oraz adres e-mail. 

6) Podanie danych wymaganych do realizacji celu określonego w pkt 3 jest dobrowolne. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji określonego celu. 

7) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

8) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

9) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do usunięcia danych osobowych; 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

10) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług 

powiadomień SMS. 

11) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie 

członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 
 

 


