Chełm , dnia ……………………….

………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………

Prezydent Miasta Chełm

(ulica, nr domu/lokalu)

ul. Lubelska 65

………………………………………………

22-100 Chełm

(miejscowość, kod pocztowy)

………………………………………………
(pesel)

OŚWIADCZENIE - ZGODA
Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie krótką wiadomością tekstową sms lub e-mail o:
1.
Terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
opłatach lokalnych, należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych1.
2.
Zaległościach w: podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, podatku od
środków transportowych,opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatach lokalnych,
kosztach, należnościach cywilnoprawnych i publicznoprawnych 1,
na wskazany nr telefonu lub e-mail.
1.NR TELEFONU

2. E-MAIL

3. DATA

4. PODPIS

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym
formularzu przez Prezydenta Miasta Chełm z siedzibą przy ul. Lubelskiej 65, 22-100 Chełm, w celu
powiadamiania mnie krótką wiadomością tekstową sms lub wiadomością e-mail o terminach
płatności (zapłaty) i zaległościach ww. należności.
Wyrażenie zgody jest niezbędne do otrzymywania wiadomości SMS/E-MAIL w ramach
Systemu Powiadamiana SMS/E-MAIL.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, że:
1)
przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Prezydenta Miasta
Chełm,
2)
brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek
zapłaty należności w ustawowym terminie.
Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, która znajduje się na odwrocie niniejszego
formularza.

…………………………………………………
( data i czytelny podpis )
1

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli
należności pieniężnych ( Dz. U z 2020 r., poz. 1294 ) wierzyciel może podejmować działania informacyjne
wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Działania
informacyjne są podejmowane w formie ustnej i pisemnej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
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: Prezydent Miasta Chełm z siedzibą:
ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą
poczty tradycyjnej lub e-mail: info@umchelm.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Chełm, a także przysługujących uprawnień,
należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie: tel. 82 565 26 06,
adres e-mail: iod@umchelm.pl .
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba
której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w określonym celu.
Pani/Pana dane (numer telefonu) zostaną udostępniane podmiotowi świadczącemu na
rzecz Urzędu Miasta Chełm usługę masowej wysyłki powiadomień sms na podstawie umowy
powierzenia danych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji
i kategorii archiwalnych, określonych w jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy
i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki, stanowiącym
załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 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.).
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą
profilowane.
Pani/Pana
międzynarodowej.

dane

nie

będą

przekazywane

do

państwa

trzeciego/organizacji

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wycofania zgody
w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić
środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

