..................................................., dnia .............................
(miejscowość)
.............................................................................
(imię i nazwisko)
............................................................................
............................................................................
(adres)

Prezydent Miasta
Tomaszowa Mazowieckiego

............................................................................
(PESEL)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie
moich danych osobowych niezbędnych do powiadamiania mnie krótką, bezpłatną wiadomością
tekstową sms, zawierającą komunikat o:
1. terminach płatności podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy,
wieczystego użytkowania, itp.,
2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,
3. wydarzeniach kulturalnych,
4. ostrzeżeniach przed zagrożeniami,
5. wszelkich innych informacjach istotnych dla mieszkańców miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
na wskazany poniżej nr telefonu zgodnie z Rozporządzeniem 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) - RODO.
Przyjmuję do wiadomości, że:














Administratorem danych jest Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z siedzibą w Urzędzie Miasta w Tomaszowie
Mazowieckim przy ul. P.O.W 10/16, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Z Inspektorem Danych Osobowych może się Pan/Pani skontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw związanych
z przetwarzaniem danych, pod adresem e – mail: iod@tomaszow-maz.pl bądź telefonicznie pod numerem tel. 44 724 23 11
wew.549,
podanie numeru telefonu jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby ,
której dane dotyczą. Administrator nie ma obowiązku przekazywania informacji o terminie płatności lub zaległości wyłącznie
za pośrednictwem tego sposobu komunikowania, a brak informacji sms nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty
należności w ustawowym terminie,
podane dane kontaktowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w oświadczeniu o zgodzie jak powyżej,
dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom przetwarzającym, operatorom usług telekomunikacyjnych (za wyjątkiem
nr PESEL),
moje dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania,
dla którego były zebrane, przy czym w przypadku wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie zaległości moje
dane kontaktowe nie zostaną usunięte do czasu zakończenia tego postępowania poprzez wyegzekwowanie należności
lub w inny sposób,
mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody,
mam prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania,
usunięcia danych na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych
osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
moje dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

1. Numer telefonu komórkowego:
2. Akceptuję powyższe warunki

3. Rezygnuję z otrzymywania powiadomień sms
(dla zarejestrowanych użytkowników)

4. Data i czytelny podpis:

5. Data i czytelny podpis

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że został
wprowadzony sms-owy system powiadamiania:
- podatników o terminie zapłaty zobowiązań lub o powstałych zaległościach z tytułu
podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy,
wieczystego użytkowania, itp.,
- mieszkańców o wszelkich wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach i innych ważnych
terminach oraz interesujących wydarzeniach związanych z naszym miastem
i regionem.
Osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu
komórkowego w bazie sms Urzędu Miasta Tomaszowa Maz., będzie otrzymywać
krótkie, bezpłatne wiadomości tekstowe w formie sms:
- przypominające o terminie płatności posiadanych zobowiązań (nie wcześniej
niż na 7 dni przed upływem terminu płatności), a w przypadku wystąpienia
zaległości (w terminie nie później niż 10 dni po upływie terminu płatności),
- informujące o ważnych terminach, różnego rodzaju interesujących wydarzeniach
związanych z miastem i regionem oraz ostrzeżeniach przed zagrożeniami.
Jeżeli zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania
wiadomości tekstowej (sms), to uniknie zapłaty kosztów upomnienia.
Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zachęca i serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych do wypełnienia oświadczenia zgody na gromadzenie,
przetwarzanie oraz wykorzystanie numeru telefonu komórkowego do celów
wysyłania powiadomień.
Druk oświadczenia do wypełnienia można pobrać:
- we wszystkich wydziałach Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
- w Kancelarii oraz Informacji, Budynek A,
- ze strony internetowej www.bip.tomaszow.miasta.pl, zakładka podatki i opłaty
miejskie: powiadomienia sms.
Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Mazowiecki,
w godzinach pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7.30-15.30, środa
w godz. 7.30-17.00, przesłać pocztą (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie
listem poleconym) lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji
Publicznej e-PUAP.
Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą
akceptowane.

ZAPRASZAMY

