Powiadamianie sms
Urząd Gminy Pątnów informuje, że został uruchomiony system powiadamiania sms.
System pozwala na bieżące informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach jakie będą
miały miejsce na terenie Gminy. System umożliwia przekazywanie mieszkańcom informacji
dotyczących m.in. utrudnień związanych z remontami dróg, przerwach w dostawie wody oraz
umożliwia

szybkie

informowanie

o

przewidywanych

niebezpiecznych

zjawiskach

meteorologicznych. Otrzymywanie informacji przez mieszkańców jest bezpłatne.
Aby zarejestrować swój numer komórkowy wystarczy wypełnić formularz znajdujący
się poniżej i złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pątnów (I piętro, pokój 104) lub wejść na
stronę https://panel.mprofi.pl/rejestracja/patnow/ i tam dokonać rejestracji.
Formularz rejestracyjny systemu powiadamiania sms Gminy Pątnów
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Miejscowość ……………………………………………………………….................................
Nr telefonu ……………………………………………………………………………………...

Proszę o wybranie grup tematycznych:
ważne wydarzenia lokalne
zagrożenia w Twojej okolicy (gwałtowne burze, powodzie, katastrofy)
przerwy w dostawie wody
utrudnienia w ruchu drogowym
imprezy kulturalne i sportowe
inne ważne sprawy Gminy
……………………………………………..
(podpis)
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Wyrażam

zgodę

na

przetwarzanie

moich

danych

osobowych

zgodnie

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach
świadczenia usługi powiadamiania sms.

………………………………..
(data, podpis)

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Pątnów.
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie,
której dane dotyczą przysługuje prawo:
- żądania dostępu do danych osobowych;
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- wniesienia sprzeciwu;
- cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193
Warszawa.
Zapoznałam/-em się z treścią powyższego.

………………………………..
(data, podpis)
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