Podkowa Leśna, dnia ………………………
Imię i nazwisko
OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na przesyłanie droga elektroniczną lub za pomocą sms
informacji o systemie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz o podatkach i innych opłatach w zakresie:
informowania o wystawionych dokumentach, informowania o terminach płatności, informowania
o kwotach do zapłaty, informowania o zaległościach lub nadpłatach
oraz wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie.
( prosimy wypełnić CZYTELNIE )
Odbiorca :
Imię i nazwisko właściciela nieruchomości /Nazwa firmy
...........................................................................................................................................................................
Adres nieruchomości w Podkowie Leśnej / Adres Firmy (ulica, nr domu/mieszkania)
...........................................................................................................................................................................
w przypadku firmy
NIP.............................................................Regon.....................................................................
Adres email: ( prosimy wypełnić CZYTELNIE )
_______________________________________________________________________________________
Numer telefonu:

__________________________________________________________________

Ja niżej podpisany /a dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie oświadczam, że wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych (art. 6 ust 1 lit a RODO) w celu powiadamiania mnie krótką
bezpłatną wiadomością tekstową
W zakresie:
1. Terminów płatności opłat (opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, za zajęcie pasa drogi itp.) i
podatków (np.: podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, opłaty za
odbiór odpadów komunalnych).
2. Zaległości w w/w opłatach, podatkach bądź nadpłat.
•

Wyrażam zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail lub w formie SMS przez MIASTO
PODKOWA LEŚNA ul. Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna informacji o systemie dostarczania
wody i odprowadzania ścieków, o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o podatkach i
innych opłatach w zakresie informacji o wystawionych dokumentach, informacji o terminach płatności,
informowania o kwotach do zapłaty, informowania o zaległościach lub nadpłatach oraz wszelkich
informacji w przedmiotowym zakresie.

Podpis Odbiorcy: ...........................................................
•

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, iż przekazywanie w/w informacji w formie SMS
lub Email nie jest obowiązkiem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna i w przypadku jego braku, nie wpływa
na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie ustawowym.

Podpis Odbiorcy: ...........................................................

•

W przypadku zmiany wyżej wymienionego adresu e-mail lub numeru telefonu zobowiązuję się do
pisemnego lub za pomocą skrzynki elektronicznej powiadomienia Urzędu Miasta Podkowa Leśna o
dokonanej zmianie.

•

Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę że Administratorem Danych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.
Moje dane będą przetwarzane w celu informacji o systemie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
oraz o systemie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz o podatkach i innych opłatach w zakresie
informacji o wystawionych dokumentach, informacji o terminach płatności, informowania o kwotach do
zapłaty, informowania o zaległościach lub nadpłatach oraz wszelkich informacji w przedmiotowym
zakresie.

•

Dane osobowe podaję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości informację o przysługującym mi prawie
do wglądu w dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania czy
też cofnięcia zgody na przetwarzanie mojego adresu email, numeru telefonu i ich usunięcie.

Podkowa Leśna data: …………………Podpis Odbiorcy: .............................................................

POUCZENIE:
Oświadczenie można złożyć
Osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
Pocztą na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna
Za pomocą skrzynki ePUAP : /6gf1vd1m9s/skrytka
Oświadczenia przesłane drogą email nie będą akceptowane
Druki oświadczeń i wnioski o REZYGNACJI są dostępne na stronie www.podkowalesna.pl w zakładce
BIP -Poradnik interesanta-Jak załatwić sprawę-Karty Usług-Referat Finansowy
4. Podstawa prawna:
⎯ Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U.
2017 poz. 1483 z późn. zm.)
⎯ Rozporządzenie parlamentu europejskiego i Rady UR 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)
- Art 6 ust 1 lit a RODO (przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie wyrażonej zgody na
1.
⎯
⎯
⎯
2.
3.

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) czyli
przesyłania wiadomości SMS/ Email

⎯ Usługa wykonywana zgodnie z otrzymywania informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej, poczty
elektronicznej w myśl art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2020 r., poz. 344), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r., poz.
2460 z późn. zm.), i
5. Przechowywanie akt sprawy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z )
6. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w oświadczeniu i wyrażonej zgodzie. Poza
tym celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
7. Maja Państwo możliwość dokonać rezygnacji z otrzymywania w/w informacji w podanym zakresie
poprzez rezygnację . Rezygnację można złożyć za pomocą wniosku
8. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przesz Burmistrza
Miasta podkowa LEŚNA. Więcej na temat przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej oraz w BIP w
zakładce RODO

Podkowa Leśna , dnia ………………………
Imię i nazwisko / Nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………
Adres nieruchomości w Podkowie Leśnej / Adres Firmy (ulica, nr domu/mieszkania)
...........................................................................................................................................................................

WNIOSEK o REZYGNACJĘ
na przesyłanie droga elektroniczną lub za pomocą sms
informacji o systemie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o systemie gospodarowania
odpadami komunalnymi oraz podatkach i innych opłatach w zakresie :
informowania o wystawionych dokumentach, informowania o terminach płatności, informowania
o kwotach do zapłaty, informowania o zaległościach lub nadpłatach
oraz wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie.
Dane identyfikacyjne zawarte w Oświadczeniu
(należy wskazać CZYTELNIE formę kontaktu, która była podana w OŚWIADCZENIU ZGODY)
•

Nr telefonu ____________________________________________________________________

•

Adres email ___________________________________________________________________

POUCZENIE:
1.
⎯
⎯
⎯
2.
3.
4.
⎯

⎯
⎯

5.

6.

7.

Wniosek o Rezygnację można złożyć
Osobiście w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna
Pocztą na adres Urzędu Miasta Podkowa Leśna ul. Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna
Za pomocą skrzynki ePUAP : /6gf1vd1m9s/skrytka
Wnioski przesłane drogą email nie będą akceptowane
Druki oświadczeń i wnioski o REZYGNACJI są dostępne na stronie www.podkowalesna.pl w BIP w
zakładce BIP: Poradnik interesanta-Jak załatwić sprawę-Karty Usług-Referat Finansowy
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UR 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)
zgodnie z Art. 7 ust 3 RODO – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać
zgodę która była przekazana zgodnie ze złożonym oświadczeniem na podstawie Art 6 ust 1 lit a RODO
(przetwarzanie jest zgodne z prawem na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)
Przechowywanie akt sprawy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z )
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w oświadczeniu i wyrażonej zgodzie. Poza
tym celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie
gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem. Dokonana rezygnacja skutkuje anulowaniem podanego numeru telefonu lub adresu
email na który były wysłane informacje w/w zakresie (terminów płatności, zaległości, nadpłat)
Oświadczam, że mam świadomość i wiedzę że Administratorem Danych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna
reprezentowany przez Burmistrza Miasta Podkowa Leśna oraz że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.
dokumentach, informacji o terminach płatności, informowania o kwotach do zapłaty, informowania o
zaległościach lub nadpłatach oraz wszelkich informacji w przedmiotowym zakresie.
Dane osobowe zawarte w/w WNIOSKU o REZYGNACJĘ będą przechowywane do chwili zakończenia
obsługi ale nie później niż 30 dni od otrzymania niniejszego zgłoszenia, następnie zostaną
zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podpis Odbiorcy: ...........................................................

KLAUZULA INFROMACYJNA
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

•

Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez Burmistrza
Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna, 22 75 92 100, email:
urzadmiasta@podkowalesna.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można się kontaktować
pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05 807 Podkowa Leśna lub email:
iod@podkowalesna.pl
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy
udzielaniu zgody w tym przypadku na podstawie art. 6 pkt lit a (zgoda na powiadamianie SMS , email) . Podanie
danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi SMS i E-MAIL w zakresie udzielania informacji o
zaległościach w opłatach i terminach płatności. Usługa ta ma być narzędziem do realizacji zadań Administratora na
podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie postępowania
wierzycieli należności pieniężnych. ( Zgodnie z RODO – art. 6 pkt 1 lit. e - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi, bądź ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej; realizacji
umów zawartych z kontrahentami Miasta Podkowa Leśna, w niektórych przypadkach, dla realizacji prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
Wyrażona zgoda nie obejmuje przesyłania danych poza obszar EOG. Podane dane kontaktowe będą przetwarzane
wyłącznie w celu wskazanym w oświadczeniu i wyrażonej zgodzie.
Wiadomości SMS/ Email będą przesyłane na podstawie złożonego oświadczenia w zgodzie z art. 10 Ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344), Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2019 r., poz. 2460 z późn. zm.), i otrzymywania informacji za pośrednictwem
telefonii komórkowej, poczty elektronicznej.
Państwa dane osobowe będą udostępniane operatorowi SMS/ Email (Netproces) na podstawie stosownej umowy
podpisanej pomiędzy podmiotem a Miastem Podkowa Leśna na przetwarzanie danych osobowych, gdzie
Administratorem jest Miasto Podkowa Leśna. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym
zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub podmiotom działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa i innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Podkowa Leśna
współpracują lub przetwarzają dane dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Podkowa Leśna (jednostki
realizujące zadania związane informatyzacją, obsługa prawną pocztową bądź kurierską, bankową itp).
Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba, że wymagałoby tego prawo. Państwa dane nie będą służyły do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. Będą przetwarzane w systemach informatycznych
i w formie tradycyjnej .
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z Rozporządzeniem w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r z ) Dane będą przechowywane przez okres
niezbędny do realizacji celu określonego powyżej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż
jest to niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, dla którego były zebrane, wyegzekwowania lub zakończenia
roszczenia albo do czasu usunięcia zgody na dalsze ich przetwarzania poprzez złożenie wniosku o REZYGNACJĘ.
Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wskazanym w oświadczeniu i wyrażonej zgodzie. Poza tym celem
przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 poz. 1875)
Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków wynikających z
przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych.
Mają Państwo prawo do:
o Dostępu do danych (art. 15 RODO) w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
o Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) (poprawiania) danych osobowych – w przypadku
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
o Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) (tzw. prawo do bycia zapomnianym), a
także cofnięcia zgody
o Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) w przypadku,
o Przeniesienia danych (art. 20 RODO)
o Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO). W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym
z prawem przetwarzaniu w Mieście Podkowa Leśna przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
o Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie 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.

