Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
pow. Grajewski
woj. Podlaskie
tel/fax 862735080, 862735081

………….……………………….……
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na umieszczenie moich danych w bazie danych SMS.CITY.NEWS
prowadzonej przez Urząd Miejski w Szczuczynie umożliwiającej rozsyłanie bezpłatnych
krótkich informacji tekstowych do grup użytkowników

Imię
Nazwisko
Adres: Miejscowość
Adres: ulica

Nr telefonu komórkowego
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym
oświadczeniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1000) oraz 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 (RODO) w celu otrzymywania w/w krótkich wiadomości tekstowych (SMS)
w usłudze SMS.CITY.NEWS świadczonej przez Urząd Miejski w Szczuczynie na wskazany
nr telefonu dotyczących:
 naturalnych zagrożeń pogodowych,
 zanikach/braku wody w wodociągach publicznych,
 braku prądu,
 utrudnieniach w ruchu drogowym
 terminach opłat podatków i za gospodarowanie odpadami,
 innych ważnych wydarzeniach występujących na terenie Gminy Szczuczyn.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie
dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

………………………..…..……………..
(czytelny podpis)

Klauzula informacyjna – SMS.CITY.NEWS
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia 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) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia
04.05.2016 r. L 119/1) (dalej jako RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych w usłudze SMS.CITY.NEWS jest Urząd Miejski
w Szczuczynie, reprezentowany przez Burmistrza Szczuczyna (dalej jako Administrator).
Kontakt z Administratorem jest możliwy bezpośrednio w siedzibie urzędu pod adresem
plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, pod numerem telefonu (86) 273 50 80 lub za pomocą
poczty elektronicznej um@szczuczyn.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej
iod@um.szczuczyn.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu otrzymywania krótkich wiadomości tekstowych
(SMS) w usłudze SMS.CITY.NEWS świadczonej przez Urząd Miejski w Szczuczynie w zakresie
określonym w zgodzie na wskazany numer telefonu.
4. Podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda w związku z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celu.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym odbiorcom.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a) cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem;
b) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
d) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
e) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).
W celu skorzystania z praw należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem
Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.

