
dnia  ............................  

......................................................  

(imię i nazwisko)  

......................................................  

(ulica, nr domu/lokalu)  

......................................................    

(miejscowość, kod pocztowy) 

Wójt Gminy Garbów 
 

OŚWIADCZENIE  

Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie krótką wiadomością tekstową sms  lub  e-mail o:  

1. terminach   płatności   (zapłaty)  

  podatku   od   nieruchomości,   podatku   rolnego,  podatku leśnego, podatku od 

środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

opłatach lokalnych, należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych1; 

2. zaległościach w:  

podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od środków 

transportowych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatach 

lokalnych, kosztach, należnościach cywilnoprawnych i publicznoprawnych1, 

3. inne ważne sprawy związane z działalnością Gminy,  
 

na wskazany  nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

na wskazany e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

       

 

…………………………………………………………………… (data i podpis) 

 

 

 

 

 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych ( Dz. U z 2020 r., poz. 1294 ) wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec   zobowiązanego   
zmierzające   do   dobrowolnego   wykonania   przez   niego   obowiązku.   Działania informacyjne są podejmowane w formie 
ustnej i pisemnej. 



 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym 
formularzu przez Wójta Gminy Garbów z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 
Garbów, w celu przesyłania  w krótkiej wiadomości  tekstowej  sms lub e-mail informacji o: 

-  alarmowych i kryzysowych o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy; 

-  utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie; 

-  ważnych sprawach związanych z działalnością Gminy. 

- terminach płatności (zapłaty) i zaległościach ww. należności.  

 

Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 

pisemnej wiadomości na adres siedziby Wójta Gminy Garbów lub e-mail: ug@garbow.pl 

Cofnięcie  zgody  nie będzie wpływać na  zgodność  z  prawem  przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymywania wiadomości SMS lub e-mail.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, że:  

1) przekazywanie   informacji  w   niniejszej   formie   nie   jest   obowiązkiem   Wójta Gminy 

Garbów, 

2) brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek 

zapłaty należności w ustawowym terminie. 
 

               ..……………………………………………………………..( data i podpis )  

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 

50, 21-080 Garbów; tel. 81 501 80 63; email:ug@garbow.pl;  

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

drogą elektroniczną: iod@zeto.lublin.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sms-owego lub mailowego powiadamiania 

mieszkańców Gminy Garbów na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody -  art. 6 ust 1 lit. a. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla Urzędu. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w pkt 3, lub do momentu cofnięcia zgody. 

6. Ma Pani/Pan prawo:  

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 
c) do wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody; 
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) 

w przypadku nieprawidłowego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi Gminie 

przesyłanie powiadomień. 

mailto:ug@garbow.pl

