
 

 

Zgoda na usługę powiadomienia SMS o należnościach pieniężnych 
 

 

 

 wyrażam 

 

zgodę na przetwarzanie przez Gminę Miasto Szczecinek z siedzibą w Szczecinku, pl. Wolności 13,  

78-400 Szczecinek, moich danych osobowych zawartych w poniższym formularzu w celu realizacji 

usługi powiadamiania mojej osoby krótką wiadomością tekstową (sms) o terminach płatności 

podatków i opłat oraz powstałych zaległościach w płatnościach. 
 

 

Imię i nazwisko/Nazwa firmy PESEL/NIP Numer telefonu komórkowego 

   

 

 
 

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

 

Poinformowano mnie, że: 

1) przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Burmistrza Miasta Szczecinek, 

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

w ustawowym terminie, 

3) na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta 

Szczecinek, pl. Wolności 13, 78-400 Szczecinek. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: email: 

iod@um.szczecinek.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzenia komunikacji na 

podstawie Pani /Pana zgody, która może być wycofana w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Odbiorcą 

Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa, w 

szczególności organy wymiaru sprawiedliwości, służby mundurowe bądź podmioty, którym administrator powierzył 

przetwarzanie danych osobowych na mocy stosownej umowy, w szczególności podmioty realizujące usługi serwisu 

oprogramowania oraz powiadamiania. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji usługi 

powiadamiania oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 

oraz prawo do ich sprostowania i uzupełnienia niekompletnych danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, wycofania 

zgody bez wpływu na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

usunięciem na zasadach określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie 

przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usługi powiadamiania za pomocą 

wiadomości tekstowych w ramach usługi powiadamiania. 

 

 

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

 


