Urz¹d Gminy Wilga
ul. Warszawska 38; 08-470 Wilga

GMINNE POWIADOMIENIA SMS
Je¿eli chcesz otrzymywaæ darmowe powiadomienia o:
- zebraniach wiejskich,
- terminach zbiórek odpadów,
- nadchodz¹cych zagro¿eniach (np. wichury, gwa³towne burze),
- wa¿nych wydarzeniach w gminie,
- imprezach kulturalnych i sportowych,
- bezp³atnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach,
- informacjach dla rolników i producentów rolnych
- oraz wszelkich innych wiadomoœciach, które by³y przekazywane w formie Okólników,
to prosimy o wype³nienie poni¿szej ankiety.
Gminny system powiadomieñ SMS to darmowy (odbiorca nie ponosi op³at) system dla
mieszkañców (odbiorców) naszej gminy, dziæki któremu na bieýàco bædziemy mogli informowaã
Pañstwa o najistotniejszych sprawach dotyczàcych naszej Gminy/So³ectwa. Komunikat SMS bædzie
uzupeùnieniem tradycyjnego okólnika. Dziæki wprowadzeniu systemu, przepùyw informacji stanie
siæ prosty i szybki jak nigdy dotàd.
Aby móc korzystaã z komunikatów prosimy o uzupeùnienie poniýszej ankiety i przekazanie jej
soùtysowi, radnemu lub pozostawienie jej w Urzêdzie Gminy w Sekretariacie (pok. nr 1 na I piêtrze).
Dane pozostawione przez mieszkañców bêd¹ wykorzystywane tylko dla potrzeb Urzêdu Gminy
Wilga do Gminnego Systemu Powiadomiania SMS. Wpisany w ankiecie numer telefonu bêdzie
wykorzystywany jedynie w celu wysy³ania komunikatów Urzêdu Gminy. W ka¿dej chwili bêdzie
mo¿na zrezygnowaæ z otrzymywania komunikatów SMS od urzêdu.
Poza wymienionymi danymi proszê podpisaæ niniejsz¹ ankietê w zakresie ustawy o
przetwarzaniu danych osobowych.
Regulamin korzystania z Gminnego Systemu Powiadamiania SMS jest na str. 2.
Ankieta rejestracyjna:

Nr tel. komórkowego:
So³ectwo:
(mo¿na wpisaæ wiêcej ni¿ 1 miejscowoœæ)

Miejscowoœæ:
ulica; nr domu:
(dane nie s¹ obowi¹zkowe, mog¹ byæ pomocne przy
indywidualnych komunikatach, np. dotycz¹cych op³at za œmieci )

Adres e-mail:
(dane nie s¹ obowi¹zkowe)

Nazwisko:
Imiê:
(dane nie s¹ obowi¹zkowe)

Informacje dla rolników
(proszê zaznaczyæ TAK jeœli chc¹ pañstwo
otrzymywaæ komunikaty dla rolników)

TAK

Wyraýam zgodæ na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w danej ankiecie dla potrzeb
niezbædnych do realizacji systemu SMS Gminy Wilga (zgodnie z Ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z poŸn. zm.).

data, podpis

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEGO SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY
WILGA
§ 1 Postanowienia wstêpne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okreœla zasady korzystania z Gminnego Systemu
Powiadamiania SMS Gminy Wilga (zwanego dalej „Systemem”).
2. Us³uga powiadamiania SMS jest œwiadczona przez Gminê Wilga (zwany dalej „Urzêdem”).
3. U¿ytkownikiem Systemu jest ka¿da osoba fizyczna (zwana dalej „U¿ytkownikiem”), która dokona³a
prawid³owej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyra¿aj¹c tym samym zgodê na
zastosowanie wszystkich postanowieñ Regulaminu oraz otrzymywanie informacji w postaci wiadomoœci
SMS na telefony komórkowe lub w formie g³osowej na telefony stacjonarne o treœci ustalonej przez
Urz¹d.
§ 2 Zasady korzystania z Systemu
1. Us³uga powiadomieñ SMS umo¿liwia otrzymywanie informacji w postaci bezp³atnych wiadomoœci
SMS na telefony komórkowe oraz bezp³atnych komunikatów g³osowych na telefony stacjonarne dla
U¿ytkowników, którzy dokonali prawid³owej rejestracji do Systemu.
2. Ka¿da osoba, bêd¹ca u¿ytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM lub telefonu
stacjonarnego, mo¿e dokonaæ rejestracji w Systemie poprzez:
1) prawid³owe wype³nienie papierowej ankiety rejestracyjnej, dostêpnej w Urzêdzie i z³o¿enie jej w
sekretariacie Urzêdu Gminy Wilga (pokój nr 1);
2) wype³nion¹ ankietê rejestracyjn¹ mo¿na przekazaæ równie¿ so³tysowi.
3. Prawid³owa rejestracja w systemie powiadamiania SMS jest potwierdzona przes³aniem przez System
powitalnej wiadomoœci SMS do U¿ytkownika.
4. U¿ytkownik mo¿e w dowolnym momencie zrezygnowaæ z korzystania z powiadomieñ SMS
dokonuj¹c wyrejestrowania siê z Systemu poprzez:
1) wype³nienie formularza dostêpnego na stronie www Urzêdu,
2) wype³nienie papierowego formularza, dostêpnego w Urzêdzie.
5. Prawid³owe wyrejestrowanie z systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wys³anym do
U¿ytkownika.
6. U¿ytkownik nie ponosi ¿adnych kosztów z tytu³u otrzymywania wiadomoœci wys³anych przez Urz¹d.
§ 3 Komunikaty SMS
1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urz¹d zobowi¹zuje siê przekazywaæ U¿ytkownikom na ich
telefony komórkowe b¹dŸ stacjonarne wiadomoœci SMS zawieraj¹ce wybrane treœci w nastêpuj¹cych
obszarach tematycznych:
1) Informacje alarmowe i kryzysowe o zagro¿eniach, które mog¹ wystêpowaæ na terenie gminy. Treœci
tego typu rozsy³ane s¹ do wszystkich zarejestrowanych U¿ytkowników bez wzglêdu na grupê
tematyczn¹, do której zapisali siê podczas procesu rejestracji (w przypadku utworzenia grup
tematycznych przez Urz¹d);
2) Informacje o utrudnieniach, które mog¹ istotnie dezorganizowaæ sytuacjê w regionie;
3) Informacje promuj¹ce dzia³alnoœæ Urzêdu oraz jego s³u¿b wœród spo³ecznoœci lokalnej np.
wiadomoœci dotycz¹ce wydarzeñ sportowych oraz kulturalnych organizowanych b¹dŸ wspieranych
przez Urz¹d lub odbywaj¹cych siê na jego terenie;
4) Informacje o bie¿¹cych sprawach zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Urzêdu.
2. Urz¹d Gminy Wilga zobowi¹zuje siê do przesy³ania wiadomoœci SMS oraz wiadomoœci g³osowych
jedynie do U¿ytkowników, którzy poprzez rejestracjê do systemu wyrazili zgodê na ich otrzymywanie
oraz o tematyce dotycz¹cej Urzêdu.
§ 4 Postanowienia koñcowe
1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyra¿eniem zgody przez U¿ytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Urz¹d na potrzeby korzystania z Systemu zgodnie z ustaw¹ z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z poŸn. zm.).
2. Urz¹d Gminy Wilga zastrzega sobie prawo do zmiany postanowieñ niniejszego Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych b¹dŸ z innej uzasadnionej przyczyny.
3. Informacja o zmianie postanowieñ niniejszego Regulaminu ka¿dorazowo zamieszczana bêdzie na
stronie internetowej Urzêdu.
4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Urz¹d.
5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowi¹zuje od dnia 24 lutego 2015 r.

