
 Załącznik Nr 1 do Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów 

............................................................ 
                          (imię i nazwisko) 
 

............................................................ 
                  (ulica, numer domu/lokalu) 
 

............................................................ 
           (kod pocztowy, miejscowość) 

Stanisławów, dnia ..................................... 

 

 

 

Wójt Gminy Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

 

Formularz Rejestracji Użytkownika do Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów 

1. Ja niżej podpisany, niniejszym wyrażam zgodę na: 

1) powiadamianie mnie przez Urząd Gminy Stanisławów wiadomościami tekstowymi SMS lub pocztą 

elektroniczną*) o: podatkach i opłatach lokalnych, innych sprawach istotnych dla mieszkańców gminy 

Stanisławów; 

2) kontakt telefoniczny przez Urząd Gminy Stanisławów na podany numer telefonu w celu realizacji zadań 

własnych, zleconych, powierzonych lub wynikających z zawartej z Gminą Stanisławów umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów. 

 

numer telefonu komórkowego:  adres e-mail*) 
 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

(data) (podpis) 

  ☐ Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez 

Wójta Gminy Stanisławów z siedzibą przy ulicy Rynek 32, 05-304 Stanisławów w celach i zakresie określonym 

w Regulaminie Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów 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 o ochronie danych). 

☐ Oświadczam, że zapoznałem się z Informacją w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Systemie 

Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu  Systemu 

Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów i są mi znane przysługujące w tym zakresie prawa. 

 

 

................................................................ 
*) podanie adresu e-mail jest nieobowiązkowe       (data i czytelny podpis) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów  

Informacja w związku przetwarzaniem danych osobowych w Systemie Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stanisławów z siedzibą ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 

numerem telefonu (25) 757 58 49 lub adresem e-mail: iod@stanislawow.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w celu świadczenia Usługi w Systemie Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów w 

zakresie zaakceptowanym przez Pana/Panią w Formularzu Rejestracji Użytkownika do Systemu Powiadamiania SMS Gminy 

Stanisławów. 

4. Odbiorcami Pani/Pana mogą być podmioty, realizujące w Systemie Powiadamiania SMS Gminy Stanisławów Usługę, z 

którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych do przetwarzania lub inne podmioty na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub do 

czasu wycofania zgody.  

6. Na zasadach RODO posiada Pani/Panu prawo: 1) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 2) do sprostowania (poprawiania) danych; 3) do usunięcia danych osobowych; 4) do ograniczenia przetwarzania danych; 

5) prawo do przenoszenia danych; 6) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 

brak możliwości świadczenia przez Administratora Usługi w Systemie Powiadamiana SMS Gminy Stanisławów.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez system informatyczny, który może automatycznie dobierać treść 

przesyłanych komunikatów w zależności od posiadanych zobowiązań finansowych wobec Gminy Stanisławów i nie będą 

profilowane. 


