
 

                        Wojciechów, dn. …………….2021 r.

     
          

……………………….…………………..              

  (imię i nazwisko)          

          

……………….………………………….         

 (adres zamieszkania)          

          

………………..……………..………….         

OŚWIADCZENIE 
          

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na używanie telefonu komórkowego  oraz adresu  

e-mail 

        

Tel. 

                  

       

Adres e-mail 

 

przez Urząd Gminy w Wojciechowie, Wojciechów nr 5, 24-204 Wojciechów do wysyłania 

na w/w numer/adres e-mail informacji tekstowych SMS/E-Mail dotyczących  

       

 upływu terminów płatności rat podatków i opłat       

 spraw załatwianych przez urząd oraz innych ważnych spraw dla mieszkańców. 

         

Zgoda na wysyłanie w/w informacji jest dobrowolna i może być w każdej chwili 

odwołana przez złożenie w Urzędzie Gminy Wojciechów stosownego oświadczenia. 

         

Udzielający zgody ma pełny dostęp do swoich danych oraz ich poprawiania.   
          

Potwierdzam, iż przekazano mi - w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie - klauzulę informacyjna dotyczącą 

ochrony danych osobowych  w kontekście przepisów RODO obowiązujących od 25 maja 2018 roku. 

         

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których zakres wykracza poza dane zbierane 

na podstawie przepisów prawa zaś w szczególności nr. tel. oraz adres e-mail zawartych we wniosków w 

celu realizacji przedmiotowego wniosku.          

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję dane świadomie i dobrowolnie.   

 

              

    

      …………………………………………    

                                    (własnoręczny podpis)   

                    

                    



                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z wysyłaniem informacji tekstowych SMS 

dotyczących: upływu terminów płatności rat podatków i opłat oraz spraw załatwianych przez urząd oraz 

innych ważnych spraw dla mieszkańców jest Wójt Gminy Wojciechów z siedzibą w: Wojciechów 5, 24-204 

Wojciechów, tel.: 81 5177241, e mail: info@wojciechow.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (adres e-mail: iod@zeto.lublin.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcami Gminy w sprawach j.w. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez 

zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
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