System Powiadamiania SMS Gminy Konstancin-Jeziorna
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Numer telefonu: ………………………………………………………….
Akcja:
Zapisz się
Usuń numer
Grupy:
1.

Zagrożenia i ostrzeżenia (m.in. pogodowe)

2.

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

3.

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

Akceptuję warunki regulaminu działania Systemu Powiadamiania SMS oraz wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu w celu otrzymywania
wiadomości SMS w ramach Systemu Powiadamiana SMS przez Gminę Konstancin-Jeziorna.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia w dowolnym momencie niniejszej zgody, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

………………………………………………
Miejscowość i data

……………………………………..
Czytelny podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Gmina Konstancin-Jeziorna, której siedziba mieści
się w Konstancinie-Jeziornie (05-510) przy ul. Piaseczyńskiej 77, a dane kontaktowe to:
tel. +48 22 484 23 00, e-mail: urzad@konstancinjeziorna.pl.
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty
elektronicznej: iod@konstancinjeziorna.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
1) będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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), dalej zwanego RODO, w celu świadczenia usługi
Systemu Powiadamiana SMS, na podstawie udzielonej zgody;
2) mogą zostać udostępnione operatorowi Systemu Powiadamiania SMS (Vercom S. A.,
ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań) na podstawie stosownej umowy podpisanej
z Gminą Konstancin-Jeziorna na powierzenie przetwarzania danych osobowych,
podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu oraz
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
3) będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w lit. a;
Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
usunięcia, przenoszenia danych;
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
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.

