Nr wniosku (wypełnia Urząd)

Załącznik nr 1
do Regulaminu Powiadamiania
SMS-owego Mieszkańców
Gminy Kije
WNIOSEK REJESTRACYJNY W SYSTEMIE POWIADOMIEŃ SMS
MIESZKAŃCÓW GMINY KIJE
Prosimy o wypełnienie formularza drukowanymi literami.

Numer telefonu
komórkowego

+ 48

Imię i nazwisko
PESEL
Subskrybuj powiadomienia z następujących miejscowości:
Borczyn
Czechów
Gartatowice
Gołuchów
Górki
Hajdaszek
Janów
Kije
Kliszów
Kokot

Regulamin
Podpis
wnioskodawcy

Lipnik
Rębów
Samostrzałów
Stawiany
Umianowice
Wierzbica
Włoszczowice

Wola Żydowska
Wymysłów
Żydówek

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z Regulaminem usługi i
akceptuję jego postanowienia w całości.
Data wypełnienia

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016r.) informuję, że:
-Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kije, ul. Szkolna 19, 28-404 Kije
-Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kije jest: Grzegorz Gawlik, g.gawlik@kije.pl, tel. 41 356 8009 w 17
-Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w/w rozporządzenia - w celu dopełnienie obowiązków określonych
w przepisach prawa.
-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku.
-Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
-Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych
przepisów.
-Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą
przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
-Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, usuwania danych,
-Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

