
  Załącznik nr 1 do Regulaminu usługi 
„Serwis SMS Gminy Głogów" 

Głogów, dnia …………………...………….… r.  

…………………………………………..  
( imię i nazwisko )  
…………………………………………….. 
miejscowość 

                                        Wójt Gminy Głogów 
 

            ZGODA NA SYSTEM POWIADAMIANIA SMS ORAZ AKCEPTACJA REGULAMINU 

Ja, niżej podpisany/a , niniejszym wyrażam zgodę na powiadamianie mnie krótką 
wiadomością tekstową SMS dotyczącą: zagrożeń i ostrzeżeń, informacji dotyczących kwestii 
 o charakterze społecznym, wydarzeń kulturalnych i sportowych, informacji komunalno – 
gospodarczych w tym informacji dotyczącej podatków oraz innych ważnych informacji dla 
mieszkańców Gminy Głogów np. szkoleniach dla mieszkańców, komunikatach o przerwach 
w dostawie mediów oraz innych powiadomieniach związanych z funkcjonowaniem urzędu. 

 na  NUMER TELEFONU: ..……………..…………………………….  
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am  poinformowany/na  o fakcie, że: 
 „Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuje się, iż  
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów.  
2.Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: email: iodo@gminaglogow.pl.  
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji, a także w zakresie, o którym 
mowa w treści niniejszego Oświadczenia – zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 
6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda.  
4.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z 
mocy prawa, w szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe i podwykonawcy 
Administratora (przede wszystkim podmiotowi – operatorowi Systemu Powiadamiania SMS, a więc: Vercom 
S.A. – w zakresie imienia, nazwiska,  nr telefonu,), z którym to podmiotem zawarto stosowną umowę 
powierzenia przetwarzania danych osobowych.  
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich uzupełnienia i 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem 
przetwarzania, a także przenoszenia danych.  
6.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi powiadamiania za pomocą serwisu 
SMS o informacjach wynikających z treści Oświadczenia - zgody, jak również do momentu wycofania zgody.  
7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi 
powiadamiania za pomocą wiadomości tekstowych w ramach Systemu Powiadamiania SMS.  
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane”.  
 

Akceptuję Regulamin usługi „Serwis SMS Gminy Głogów" 

 

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

 


