
ZGODA NA WYKORZYSTANIE NUMERU TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO W CELU PRZEKAZYWANIA INFORMACJI  

I KOMUNIKATÓW DOTYCZĄCYCH MIESZKAŃCÓW GMINY SŁABOSZÓW 

 

IMIĘ I NAZWISKO: ………………………............................................................. 

 

MIEJSCOWOŚĆ ZAMIESZKANIA: …………………………………………….. 

 

NR TELEFONU KOMÓRKOWEGO:…………………………………………...... 

 

NINIEJSZYM 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych w celu otrzymywania – obecnie oraz 

w przyszłości – wiadomości  sms przez Urząd Gminy w Słaboszowie związanych z przekazywaniem 

informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Słaboszów. 

Przyjmuję do wiadomości, że w każdym momencie przysługuje mi prawo do modyfikacji 

złożonego oświadczenia, jak również do rezygnacji z otrzymywania informacji SMS, związanych z 

otrzymywaniem informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców Gminy Słaboszów. Rezygnacji 

można dokonać składając pisemne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

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 (RODO), informujemy, iż: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Słaboszów z siedzibą w Słaboszowie 

57, 32-218 Słaboszów, adres e-mail: gmina@slaboszow.pl, tel. 41 3847900. 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1a RODO i w 

celu w celu otrzymywania – obecnie oraz w przyszłości – wiadomości  sms przez Urząd Gminy w 

Słaboszowie związanych z otrzymywaniem informacji i komunikatów dotyczących mieszkańców 

Gminy Słaboszów . 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany a  nie będą profilowane. 

 

 

…………….…………………… - ……………………… ……………..………..…… 

MIEJSCOWOŚĆ    DATA    CZYTELNY PODPIS 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a

