Załącznik do zarządzenia Nr IV.39.2017 Wójta Gminy Spiczyn
z dnia 3 listopada 2017 r.

REGULAMIN SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY SPICZYN

DZIAŁ I
INFORMACJE WSTĘPNE
§1
Postanowienia wstępne

1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z Systemu
Powiadamiania SMS Gminy Spiczyn (zwanego dalej "SP-SMS").
2.
Usługa powiadamiania SMS jest świadczona przez Urząd Gminy Spiczyn (zwany dalej
"Urzędem").
3.
Użytkownikiem SP-SMS jest każda osoba fizyczna (zwana dalej "Użytkownikiem"), która
dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, wyrażając tym samym
zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
DZIAŁ II
INFORMACJE SMS ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - PROMOCJA
§2
Zasady korzystania z SP-SMS

1.
Usługa powiadomień SMS umożliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych
wiadomości SMS na telefony komórkowe dla Użytkowników, którzy dokonali prawidłowej rejestracji
do SP-SMS.
2.
Każda osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM może dokonać
rejestracji w SP-SMS poprzez:
•

Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 regulaminu,

3.
Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień SMS
dokonując wyrejestrowania się z SP-SMS poprzez:
•

Złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 regulaminu,

4.
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych przez
Urząd.

§3
Komunikaty SMS
1.
W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać Użytkownikom
na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające wybrane treści w następujących obszarach
tematycznych:
a)
Informacje alarmowe i kryzysowe o zagrożeniach, które mogą występować na terenie gminy.
Treści tego typu rozsyłane są do wszystkich zarejestrowanych Użytkowników bez względu na grupę
tematyczną, do której zapisali się w SP-SMS podczas procesu rejestracji (w przypadku utworzenia
grup tematycznych przez Urząd);
b)

Informacje o utrudnieniach, które mogą istotnie dezorganizować sytuację w regionie;

c)
Informacje promujące działalność Urzędu oraz jego służb wśród społeczności
lokalnej np. wiadomości dotyczące wydarzeń sportowych oraz kulturalnych organizowanych bądź
wspieranych przez Urząd lub odbywających się na jego terenie;
d)

Informacje o bieżących sprawach związanych z działalnością Urzędu.

2.
Wójt Gminy Spiczyn zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS do Użytkowników,
którzy poprzez rejestrację do SP-SMS wyrazili zgodę na ich otrzymywanie oraz
o tematyce dotyczącej Urzędu.
DZIAŁ III
§4
INFORMACJE SMS - DZIAŁALNOŚĆ URZĘDU

1.

Urząd może wysyłać krótkie wiadomości tekstowe sms o:

a.
terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego,
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych zobowiązaniach na rzecz Gminy
Spiczyn
b.
zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku
leśnym, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych zobowiązaniach na rzecz
Gminy Spiczyn
2.
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3.
Brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty
należności pieniężnych w ustawowym terminie.
4.
Akceptacja jak i rezygnacja z otrzymywania wiadomości związanych z dziełem III regulaminu,
wymagają formy pisemnej z wykorzystaniem druków oświadczeń stanowiących załącznik nr 1 oraz
załącznik nr 2 regulaminu.

DZIAŁ IV
§5
Postanowienia końcowe

1.
Złożenie oświadczenia-zgody stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości sms wymienionych w §3 regulaminu.
2.
Korzystanie z SP-SMS jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania z SP-SMS zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

3.
Gmina Spiczyn i administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość usług świadczonych
bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych GSM, niezależnych od Gminy Spiczyn i
administratora, a w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem lub nieregularnym
dostarczeniem, a także za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych treści do Użytkownika, uprzednio
wysyłanych przez Gminę Spiczyn na wskazany numer telefonu komórkowego.

4.
SP-SMS ma charakter wyłącznie informacyjny i nie przenosi odpowiedzialności na Gminę
Spiczyn za skutki prawne zdarzeń będących przedmiotem informacji lub o których użytkownik nie
został powiadomiony.
5.
SP-SMS nie jest elementem i nie zastępuje systemu zarządzania kryzysowego
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
6.
Urząd Gminy Spiczyn zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu
w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny.
7.
Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu każdorazowo zamieszczana
będzie na stronie internetowej Urzędu.
8.
Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje
Urząd.
9.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy
dla siedziby Urzędu.
10.

Urząd dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania SP-SMS.

11.
Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania SP-SMS prosimy kierować pod adres email:
gmina@spiczyn.pl
12.

Regulamin korzystania z SP-SMS obowiązuje od dnia 3 listopada 2017 r.

