.............................., dnia .................
(miejscowość)

.................................................
(imię i nazwisko)

.................................................
.................................................
(adres zamieszkania)

PESEL:

Burmistrz Miasta Ozorkowa
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich
danych osobowych niezbędnych w celu powiadamiania mnie krótką bezpłatną wiadomością tekstową
sms o:
1. terminach płatności podatków i opłat, np.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za odbiór odpadów
komunalnych, za zajęcie pasa drogi itp.
2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,
na wskazany poniżej nr telefonu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późń. zm.).
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o fakcie, iż
przekazywanie informacji w formie sms nie jest obowiązkiem Burmistrza Miasta Ozorkowa, a brak
otrzymania informacji w formie sms nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty
należności pieniężnych w terminie ustawowym.
Jednocześnie
oświadczam,
że
zostałem/zostałam
poinformowany/poinformowana
o dobrowolności podania niniejszych danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do podanych
danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia.

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO :

…………………………………………………………………..

Akceptuję powyższe warunki.
………………..
Data

………………………………………..
Czytelny podpis

W myśl § 4 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1483), wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez
niego obowiązku. Działania informacyjne są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności przez: internetowy portal
informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks.

INFORMACJA
W związku z wypełnieniem wymogów 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE Urząd Miejski w Ozorkowie, informuje iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ozorkowa z siedzibą w
Ozorkowie przy ul.Wigury 1.
2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana następujących danych osobowych:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub zameldowania,
c) PESEL,
d) nr telefonu,
3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można kontaktować się
poprzez
e-mail iod@umozorkow.pl, lub pisemnie na adres siedziby Urzędu.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu powiadamiania krótką bezpłatną wiadomością
tekstową sms o terminach płatności podatków i opłat, np.: podatku od nieruchomości, rolnego,
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za odbiór
odpadów komunalnych, za zajęcie pasa drogi itp. oraz o zaległościach w ww. podatkach i opłatach.
5) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r., poz. 1483).
6) Podanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
8) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu,
10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do
celów, w których dane te są przetwarzane.
11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszekie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie
ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

