
Formularz rejestracyjny do systemu powiadomień SMS  

Urząd Gminy Lubicz  

Klauzula zgody na otrzymywanie informacji drogą SMS w ramach systemu powiadamiania SMS Gminy Lubicz 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ważnych – istotnych z punktu widzenia gminy wydarzeniach, terminach  
i przekazach okolicznościowych, w tym o naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach / braku wody w publicznych 
wodociągach, braku prądu, utrudnieniach w ruchu drogowym, itp. za pośrednictwem SMS na podany nr telefonu 
komórkowego. Jednocześnie mam świadomość, że zgodę mogę wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. 

Imię i Nazwisko ...........................................................................................................................  

Miejscowość ………………………................................................... Nr tel. kom ......................................................  

 

[  ] Oświadczam, że mam ukończony 16 rok życia. 

 

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

                       data                podpis 

Zasady korzystania z usługi systemu powiadomień SMS Gminy Lubicz 

1. System powiadomień SMS Gminy Lubicz umożliwia wszystkim osobom zainteresowanym otrzymywaniem informacji  
o ważnych – istotnych z punktu widzenia gminy wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych, w tym  
o naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach / braku wody w publicznych wodociągach, braku prądu, 
utrudnieniach w ruchu drogowym, za pośrednictwem SMS na podany nr telefonu komórkowego. 

2. Usługa systemy powiadamiania SMS Gminy Lubicz jest dostępna wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia.  
3. Korzystanie z usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest uzależnione od posiadania przez Subskrybenta 

dostępu do sieci komórkowej w standardzie GSM. 
4. Korzystanie z usługi jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.  
5. Zamówienie usługi gminnego systemu powiadomień SMS następuje poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy Lubicz 

wypełnionego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.lubicz.pl  lub 
bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Lubicz. 

6. Prawidłowe wypełnienie formularza wymaga podania imienia i nazwiska, miejscowości oraz nr telefonu 
komórkowego Subskrybenta. Podanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi gminnego 
systemy powiadomień SMS.  

7. Dane osobowe podane w formularzu będą wykorzystywane w celu świadczenia usługi gminnego systemu 
powiadomień SMS oraz w celu identyfikacji Subskrybenta.  

8. Korzystanie z usługi gminnego systemu powiadomień SMS jest dobrowolne. 
9. Gmina nie będzie rozsyłała żadnych informacji handlowych.  
10. Subskrybent w każdej chwili może, bez podania przyczyny, zrezygnować z usługi gminnego systemy powiadamiania 

SMS (wycofać zgodę), poprzez dostarczenie stosownego oświadczenia do Urzędu Gminy Lubicz. Wzór oświadczenia 
o wycofaniu zgody znajduje się na stronach internetowych pod adresem www.lubicz.pl oraz jest dostępny w Urzędzie 
Gminy Lubicz. 

 

[  ] Oświadczam, że zapoznałem się z Zasadami korzystania z systemu powiadomień SMS Gminy Lubicz. 

 

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

                       data                podpis 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

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), zwanym dalej RODO, przekazujemy kluczowe informacje 
dotyczące przetwarzania danych osobowych.  

1.  Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz. Z administratorem możesz się 
skontaktować: 

 tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz;  
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 przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej dostępną na stronie: https://epuap.gov.pl; 
 poprzez e-mail: info@lubicz.pl; 
 telefonicznie: 56 621 21 00. 

Współadministratorem danych osobowych jest: 
1) Wójt Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 
2) Urząd Gminy Lubicz, adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.  

Współadministratorzy stanowią aparat pomocniczy do wykonywania zadań własnych administratora oraz zadań zleconych, 
wynikających z przepisów prawa lub na podstawie zawartych umów i porozumień. Celem współadministrowania jest 
uczestniczenie współadministratorów w podejmowaniu decyzji o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
zastosowanie wspólnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia danych osobowych. Z treścią uzgodnień 
dotyczących zasad współadministrowania możesz zapoznać się w Sekretariacie Urzędu Gminy.  

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych?  

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 
 tradycyjną pocztą pod adresem: Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz; 
 poprzez e-mail: iod@lubicz.pl. 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych 
osobowych przez administratora i współadministratorów oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. 

3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? 

Dane osobowe będziemy przetwarzali w celu informowania mieszkańców o ważnych – istotnych z punktu widzenia gminy 
wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych, w tym o naturalnych zagrożeniach pogodowych, zanikach / braku 
wody w publicznych wodociągach, braku prądu, utrudnieniach w ruchu drogowym, za pośrednictwem SMS na podany nr 
telefonu komórkowego oraz w celu identyfikacji Subskrybenta. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 
podejmowanie działań do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w zw. z wyrażoną zgodą na subskrypcję usługi systemu powiadamiania SMS Gminy 
Lubicz (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Czy podanie danych jest obowiązkowe?  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest niezbędne do subskrybowania usługi gminnego systemu 
powiadamiania SMS.   

5. Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje: 
 prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych; 
 prawo żądania usunięcia danych; 
 prawo żądania sprostowania danych i uzupełnienia niekompletnych danych; 
 w przypadkach określonych w RODO - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
 prawo wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano 

przed jej wycofaniem; 
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli osoba, której 

dane przetwarzamy uzna, że naruszamy przepisy RODO. 
Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować bezpośrednio z nami lub naszym Inspektorem Ochrony Danych 
(dane kontaktowe powyżej). 

6. Jak długo będziemy przechowywali dane osobowe? 

Dane osobowe będziemy przechowywali do czasu rezygnacji z subskrypcji usługi gminnego powiadamiania SMS lub do czasu 
zakończenia świadczenia tej usługi przez Gminę Lubicz.  

7. Komu mogą być przekazywane dane osobowe? 

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być również zaufane podmioty współpracujące z administratorem lub z współadministratorami, w tym nasi 
dostawcy usług w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, np. firmy świadczące usługi serwisu, rozwoju  
i utrzymania systemów IT. 

8. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 

Nie zamierzamy przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 

Decyzje dotyczące osób, których dane przetwarzamy, nie będą podejmowane w sposób wyłącznie zautomatyzowany, w tym 
dane nie będą poddawane profilowaniu. 
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