
REGULAMIN KORZYSTANIAZ SYSTEMU INFORMACYJNEGO SMS 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Systemu 

Informacyjnego SMS (zwanego dalej "Systemem"). 

2. Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy Piątnica (zwany dalej 

"Urzędem"). 

3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem"), która 

dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając 

tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu oraz 

otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe. 

§ 2 

Zasady korzystania z Systemu 

1. Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych 

wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali 

prawidłowej rejestracji do Systemu. 

2. Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, może 

dokonać rejestracji w Systemie po przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie 

www Urzędu Gminy Piątnica.  

3. Prawidłowa rejestracja w Systemie Informacyjnym SMS jest potwierdzona przesłaniem 

przez System SMS wiadomości z kodem potwierdzającym rejestrację. Po weryfikacji 

numeru użytkownik otrzymuje wiadomość powitalną.  

4. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień 

SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu po przez wypełnienie formularza 

dostępnego na stronie www Urzędu Gminy Piątnica oraz pod adresem 

http://www.gminapiatnica.pl/, 

5. Prawidłowe wyrejestrowanie z Systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym 

do Użytkownika. 

6. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych 

przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu udzielania 

odpowiedzi, który jest zgodny z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym 

udanego operatora GSM. 

§ 3 

Komunikaty SMS 

1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać 

Użytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające treści dotyczące 

spotkań, konsultacji oraz imprez organizowanych na obszarze Gminy Piątnica.  

2. Urząd zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS jedynie do Użytkowników, którzy 

poprzez rejestrację do Systemu wyrazili zgodę na ich otrzymywanie. 
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§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z Systemu Informacyjnego SMS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd Gminy Piątnica 

na potrzeby korzystania z Systemu.  

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Piątnica z siedzibą w ul. 

Stawiskowska 53, 18-421 Piątnica Poduchowna. 

3. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się poprzez email: 

ochronadanych@gminapiatnica.pl lub na adres Urzędu 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust 1 lit. 

a, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (RODO) 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, 

prawo do cofnięcia zgody i usunięcia dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania 

7. W przypadku gdy uzna Pan/Pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r.; ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

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

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.  

9. Oświadczam, że jestem abonentem podanego numeru telefonu. 

10. Urząd Gminy Piątnica  zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny. 

11. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana 

będzie na stronie internetowej urzędu. 

12. Regulamin korzystania z Systemu Informacyjnego SMS obowiązuje od dnia 01.03.2019 r. 

 


