Nr wniosku (wypełnia Urząd)

Załącznik nr 1
do Regulaminu Powiadamiania
SMS-owego Mieszkańców
Gminy Boćki
WNIOSEK REJESTRACYJNY W SYSTEMIE POWIADOMIEŃ SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY BOĆKI
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Numer telefonu
komórkowego

+ 48

Imię, nazwisko
oraz adres
zamieszkania
Subskrybuj powiadomienia z następującego sołectwa:
Andryjanki
Kolonia Andryjanki
Boćki I
Boćki II
Boćki III
Kolonia Boćki
Bodaki
Bodaczki
Bystre
Dubno
Dziecinne
Hawryłki
Jakubowskie
Krasna Wieś
Nurzec
Mołoczki
Olszewo

Regulamin
Podpis
wnioskodawcy
Data wypełnienia

Pasieka
Piotrowo Krzywokoły
Piotrowo Trojany
Sasiny
Siekluki
Sielc
Solniki
Starowieś
Szeszyły
Skalimowo
Śnieżki
Wandalin
Wiercień
Wojtki
Wygonowo
Żołoćki
Torule

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem usługi i
akceptuję jego postanowienia w całości.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia 2017r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.
UE.L.2016.119.1), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Boćki jest Wójt Gminy
Boćki, z siedzibą Urzędu przy ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki.
2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem
korespondencyjnym ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, lub za pomocą adresu e-mail
ido@gminabocki.pl
3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest korzystanie z prowadzonej przez Urząd
Gminy Boćki usługi SMS-owy system ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy Boćki.
4. Przetwarzanie, podanych danych, odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO.
5. Zbierane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
6. Podanie danych wymaganych do realizacji celu określonego w pkt. 3 jest dobrowolne.
Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji określonego celu.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym
formularzu przez Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki , w celu realizacji SMSowego systemu ostrzegania i informowania mieszkańców Gminy Boćki. Znam treść klauzuli
informacyjnej dotyczącej prawa dostępu do treści moich danych. Jestem świadomy/a, iż moja zgoda
może być odwołana w każdym czasie.

…………………………………………………
(data i podpis)

