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Burmistrza Rzgowa  
z dnia 19 kwietnia 2021 r. 

 
 
 

Wyrażenie zgody na przystąpienie do Gminnego Systemu Powiadamiania SMS w Gminie Rzgów 
 
Jeżeli Pani/Pan akceptuje formę bezpłatnego otrzymywania ważnych informacji  
z Gminy Rzgów bezpośrednio na swój telefon komórkowy prosimy wypełnić poniższe pola i dostarczyć druk do sekretariatu 
Urzędu Miejskiego w Rzgowie – plac 500-lecia 22 Ip. 
 
Nr telefonu: ............................................................................................................................... 
 
Adres Nieruchomości: 
.......................................................................................................................................................................................................
......................................... 
 
Na podstawie art.6 ust. 1 lit a) oraz art.7 ust. 2 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych –
Gminę Rzgów, plac 500-lecia 22,  
95-030 Rzgów –moich danych osobowych zawartych w formularzu o aktywowaniu usługi „Gminny System Powiadamiania 
SMS” w celu związanym z realizacja usługi. 
Jednocześnie potwierdzam, że zrozumiałam/em treść poniższej klauzuli informacyjnej: 
Realizując obowiązek informacyjny zgodnie z 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 w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
U .UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1) informujemy: Administratorem Twoich danych osobowych jest Gmina Rzgów  
z siedzibą w Rzgowie, Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów („Administrator”):  
1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych: odo@rzgow.pl 
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu powiadamiania abonentów systemu  
SMS-em o ważnych wydarzeniach na terenie Gminy, w tym związanych  
z organizacją koncertów i eventów kulturalnych, wyłączeniach prądu, awariach, przerwach w dostawie wody, konsultacjach 
społecznych przeprowadzanych  
w Urzędzie Miejskim w Rzgowie, zagrożeniach pogodowych, na podstawie pisemnej zgody (zgłoszenia do systemu). 
3. Twoje dane możemy udostępnić instytucjom upoważnionym do kontroli zgodnie  
z przepisami. Dane będą też udostępniane – na podstawie zawartych umów – firmom, które świadczą nam usługi, w 
szczególności usługi teleinformatyczne, usługi porządkowania, archiwizowania i niszczenia dokumentów.  
4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z usługi SMS przez Gminę Rzgów  do czasu wycofania zgody 
na przetwarzanie.  
 
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych 
przysługuje tylko wtedy,  jeżeli przepisy prawa tak stanowią. •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem •wniesienia skargi  
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy)  
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu poprawnego świadczeni usługi.  
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą 
profilowane. Nie będą podlegać automatycznym decyzjom podejmowanym bez kontroli człowieka.  
9. Dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.  
Po zakończeniu przetwarzania danych w pierwotnym celu dane zostaną usunięte.  
10. Jeżeli uznasz, że nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu  
z naszym Inspektorek Ochrony Danych Osobowych na adres poczty elektronicznej odo@rzgow.pl. Każde pismo adresowane 
do Inspektora jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata.  
 
 
 
..................................................                                          ...................................... .(miejscowość, data)                                                                          
(podpis) 
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