
                                                                                OŚWIADCZENIE 
 

Ja niżej podpisany/a......................................................................oświadczam, że udostępniam dobrowolnie swoje 

dane osobowe Gminie Nowosolna w postaci: 

 

Imię, nazwisko......................................................................................... …....    funkcja w gminie............................. 

 

Numer telefonu komórkowego ..................................................................................................................................... 

 

Adres e-mail................................................................................................................................................................. 

 

Adres zamieszkania....................................................................................................................................................... 

 

w celu wprowadzenia przedmiotowych danych osobowych do systemu SMSowego powiadamiania mieszkańców 

Gminy Nowosolna o nazwie INFORMATOR SMS. 

 

Dane osobowe podaję dobrowolnie, jestem świadoma/y, że bez ich podania nie jest możliwe skorzystanie z ww. 

Usługi. Przysługuje mi prawo do kontroli, prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. 

 

 

Zgodnie z art. 6  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. 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie na powyższy numer telefonu lub adres mailowy bezpłatnych wiadomości 

dotyczących informacji o: 
– komunikatach urzędowych 

– alarmach 

– wydarzeniach kulturalnych, sportowych i innych z gminy Nowosolna 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych – Gminę Nowosolna: ul. Rynek Nowosolna 1, 92-

703 Łódź  moich danych osobowych zawartych w formularzu o aktywowanie usługi „SMSOWY SYSTEM 

POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOSOLNA” w celu związanym z realizacją Usługi. 
 

Oświadczam, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, art. 14 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej 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 (RODO) oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE, zostałam/em poinformowany/a, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest  Wójt Gminy Nowosolna zwany dalej Administratorem. 

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

Na podstawie umowy z firmą Serwer SMS Polska Sp. z.o.o. ul. Ogrodowskiego 27, 44-203 Rybnik w celu realizacji 

świadczenia usługi „SMSOWY SYSTEM POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOSOLNA 

podmiotem przetwarzającym moje dane jest Serwer SMS Polska Sp. z.o.o. ul.. Podmiot przetwarzający 

zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia danych w sposób zgodny z przepisami prawa, nie może ich 

przekazywać podmiotą trzecim, organizacją międzynarodowym czy do państwa trzeciego.   
 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pani Magdalena Kuszmider (kontakt e-mail: 

kontakt@iszd.pl ). 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie czynności związanych usługą „SMSOWY SYSTEM 

POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW GMINY NOWOSOLNA” 

 

4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj. 

– przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

– przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby 

fizycznej, 



– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, 

– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora. 

5) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż 

przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO). 

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości korzystania z usługi. 

7) Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. 

8) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

9) Dane osobowe będą przechowywane przez …………………………………………………. 

 

……….………………………….……………………….……...... 

CZYTELNY PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE 

 

 

Akceptuję 

Warunki regulaminu działania SMSOWEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA MIESZKAŃCÓW GMINY 

NOWOSOLNA. Regulamin funkcjonowania SMSowego Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy 

Nowosolna dostępny jest na odwrocie powyższego oświadczenia, na stronie internetowej gminy: 

www.gminanowosolna.pl,  w  Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna 
 

                                                                                                             

………………………………………………… 

DATA, MIEJSCE, CZYTELNY PODPIS 

 

 

 

 

 

Wypełniony formularz należy przynieść do Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Nowosolna lub można 

skorzystać z formularza dostępnego w postaci elektronicznej na stronie www.gminanowosolna.pl w zakładce 

INFORMATOR SMS 

 

******************************************************************************************* 

Formularz należy przynieść osobiście lub można dostarczyć do swojego radnego lub sołtysa, korzystając z 

poniższego upoważnienia: 

 

Wypełnić jedynie w przypadku,gdy formularz przekazujemy za pośrednictwem Sołtysa 

 

Upoważniam sołtysa/radnego.................................................................................. do złożenia w moim imieniu w 

Urzędzie Gminy Nowosolna, 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1 wypełnionego oświadczenia zgody na 

rejestrację w systemie SMSowego powiadamiania mieszkańców Gminy Nowosolna o nazwie INFORMATOR SMS 

 

 

                                                                                ………………………………………………………………….. 

DATA, MIEJSCE, CZYTELNY PODPIS 


