ZARZĄDZENIE NR 20.2017
BURMISTRZA PRZECŁAWIA
z dnia 22 marca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Przecław
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. W celu uprzedzania mieszkańców Gminy Przecław o ważnych terminach dotyczących podatków
lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przekazywania istotnych komunikatów oraz
ułatwienia dostępu do informacji związanych wydarzeniami dotyczących Gminy Przecław wprowadza się
System Powiadamiania SMS Gminy Przecław.
§ 2. Wprowadza się Regulamin Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Burmistrz Przecławia
Ryszard Wolanin
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20.2017
Burmistrza Przecławia
z dnia 22 marca 2017 r.
Regulamin Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z Systemu
Powiadamiania SMS Gminy Przecław (zwanych dalej "Usługą");
2. Usługodawcą jest Urząd Miejski w Przecławiu z siedzibą przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław, zwany
dalej "Usługodawcą";
3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację
i wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez
Usługodawcę, jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem");
4. Rejestrując się w Systemie Powiadamiania SMS, Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich
postanowień Regulaminu.
§ 2. Zasady korzystania z Usługi
1. Uprawnieni do korzystania z usługi i otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS
są mieszkańcy Gminy Przecław, którzy złożyli w Urzędzie Miejskim w Przecławiu prawidłowo uzupełniony
formularz rejestracyjny, zyrażający zgodę na wykonywanie Usługi.
2. Rejestracji dokonać może każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy Przecław poprzez wypełnienie
formularza oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Użytkownik Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław o którym mowa w §2 pkt 2 zobowiązany
jest do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez wypełnienie formularza oświadczenia
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
4. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie całkowicie zrezygnować z korzystania Systemu
Powiadamiania SMS Gminy Przecław poprzez wypełnienie formularza oświadczenia stanowiącego załącznik
nr 2 do niniejszego regulaminu.
5. Wypełnione formularze należy składać w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w Wydziale Podatków, Opłat
i Gospodarki Odpadami – pokój nr 7.
6. Użytkownik nie ponosi kosztów z tytułu rejestracji, rezygnacji, aktualizacji oraz otrzymywania
wiadomości SMS.
§ 3. Komunikat SMS
1. Usługodawca zobowiązuje się przesłać każdemu zarejestrowanemu Użytkownikowi w Systemie
Powiadamiania SMS Gminy Przecław na zgłoszony do Usługi numer telefonu komórkowego,
wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące przypominień o ważnych terminach, przekazywania ważnych
komunikatów oraz ułatwienia dostępu do informacji związanych wydarzeniami dotyczącymi Gminy Przecław.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili
zgodę na ich otrzymywanie o sprawach i zdarzeniach dotyczących:
1) zbliżających się terminów płatności podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
2) zbliżających się terminach wywozu odpadów komunalnych,
3) zarządzania kryzysowego, w szczególności informacji o zagrożeniach atmosfetycznych,
4) terminów zebrań wiejskich i miejsckich oraz konsultacji społecznych,
5) wydarzaniech, uroczystościach i imprezach organizowanych w Gminie Przecław,,
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5) istotnych zmianach prawnych,
6) innych ważnych informacji dla mieszkańców Gminy Przecław.
3. Usługodawca zobowiązany jest do nie przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 ze zm.) ani nie udostępniania bazy
numerów telefonów komórkowych innym podmiotom.
§ 4. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego
danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm).
3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym
spowodowane;
2) problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
3) za korzystanie z usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
4) przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury
technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana
sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy;
5) za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy
terminowe świadczenie usługi.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów
prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
6. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu każdorazowo zamieszczana będzie na stronie
internetowej Usługodawcy: www.przeclaw.org
7. Reklamacje, uwagi, sugestie dotyczące świadczenia Usługi należy zgłaszać lub składać pisemnie
w Urzędzie Miejskim w Przecławiu w Wydziale Podatków, Opłat i Gospodarki Odpadami lub w Wydziale
Promocji i Rozwoju Gminy (odpowiednio pokój nr 7 i 13).
8. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę
w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania.
9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Usługodawca.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu Systemu Powiadomień SMS
Gminy Przecław z dnia 21 marca 2017 r.
Przecław, dnia ……….....……
...…………….....………….
(imię i nazwisko)

…………………...……..….
(adres)

……………………....……..
FORMULARZ OŚWIADCZENIA REJESTRACYJNEGO
Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie udostępnionych przeze mnie danych,
w postaci wskazanego
- numeru telefonu: ...................................................
w celu otrzymywania –obecnie oraz w przyszłości –krótkich bezpłatnych wiadomości tekstowych
w formie SMS o sprawach związanych z:
- terminami płatności podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Przecław,
- zarządzaniem kryzysowym, w tym informacji o zagrożeniach atmosferycznych,
- zebraniami wiejskimi/miejskimi oraz konsultacjami społecznymi,
- wydarzeniami, uroczystościami i imprezami organizowanymi na terenie Gminy Przecław,
- oraz innymi ważnymi informacjami dla mieszkańców Gminy,
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o fakcie, że przekazywanie informacji
w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Burmistrza Przecławia, a brak otrzymywania stosownej
informacji nie wpływa w żaden sposób na obowiązek zapłaty zobowiązań pieniężnych w ustalonym
terminie.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania niniejszych
danych oraz o przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich uaktualniania lub żądania
usunięcia.
……………………………………
(data i podpis zobowiązanego)

Potwierdzam przyjęcie podanego wyżej wymienionego numeru telefonu komórkowego celem
wprowadzenia do Systemu Powiadamiania SMS Mieszkańców Gminy Przecław.
……………………………………
(data i podpis pracownika)
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Załącznik Nr 2 do Regulaminu Systemu Powiadomień SMS
Gminy Przecław z dnia 22 marca 2017 r.
Przecław, dnia ……….....……
...…………….....………….
(imię i nazwisko)

…………………...……..….
(adres)

……………………....……..
FORMULARZ ZMIANY / WYREJESTROWANIA* NUMERU TELEFONU
Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY PRZECŁAW
Zgodnie z zapisem §2 pkt 3 i 4 „Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS Gminy Przecław” proszę o:
□ zmianę zarejestrowanego przeze mnie w systemie numeru telefonu na inny, tj. .................................
□ wykreślenie zarejestrowanego przeze mnie w systemie numeru telefonu ............................................
.......…..…………….............……
(podpis)

-
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