
Załącznik do Regulaminu usługi 
„System Powiadamiania SMS Miasta Grybów” 

 

System Powiadamiania SMS Miasta Grybów 
FORMULARZ REJESTRACJI/AKTUALIZACJI 

 
Numer telefonu: …………………………………………………………. 

Akcja: 

 Zapisz się do Systemu Powiadamiania SMS Miasta Grybów 

 Usuń numer z Systemu Powiadamiania SMS Miasta Grybów 

Grupy powiadomień: 

 Zagrożenia i ostrzeżenia (m.in. pogodowe) 

 Zapowiedzi imprez i wydarzeń m.in. kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych 

 Komunikaty i informacje urzędowe (m.in. społeczne, komunalno-gospodarcze) 

Akceptuję warunki regulaminu działania Systemu Powiadamiania SMS Miasta Grybów oraz wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu 
otrzymywania wiadomości SMS w ramach Systemu Powiadamiana SMS Miasta Grybów. 

Przysługuje mi prawo do cofnięcia w dowolnym momencie niniejszej zgody, bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 

 

....................………………………………………………  ....................……………………………………………… 
  Data       Czytelny podpis 

  



KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z zapisami art. 13 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. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Grybów reprezentowane przez Burmistrza 
Miasta Grybów, z siedzibą: ul. Rynek 12, 33-330 Grybów, tel. +48 18 445 01 40. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mail: iod@grybow.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu powiadamiania Państwa wiadomością 
tekstową SMS, przesłanej Systemem Powiadamiania SMS Miasta Grybów, o poniższej 
tematyce: 

a. zagrożenia i ostrzeżenia (m.in. pogodowe); 
b. zapowiedzi imprez i wydarzeń m.in. kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych; 
c. komunikaty i informacje urzędowe (m.in. społeczne, komunalno-gospodarcze); 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie prywatnego numeru telefonu jest 
dobrowolne i odbywa się z Państwa inicjatywy, przetwarzanie tych danych odbywać się będzie 
na podstawie działania w interesie publicznym, w celu ochrony interesów mieszkańców Miasta 
Grybów. 

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie tj. numeru telefonu komórkowego. 

6. Administrator może powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie umowy 
powierzenia danych do przetwarzania zawartej z podmiotami świadczących usługi na rzecz 
Administratora, tj. z firmą LINK Mobility Poland sp. z o. o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres 
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub do zgłoszenia rezygnacji Pana/Pani 
z usługi sms. 

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 
a. dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 
b. żądania ich sprostowania, 
c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując 
korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: 
iod@grybow.pl. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla w/w skargi jest: Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
oraz profilowaniu. 

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich 

podania. Niepodanie danych osobowych jest równoznaczne z brakiem możliwości korzystania 
z usługi System Powiadamiania SMS Miasta Grybów. 
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