Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Kozienice
W bieżącym roku uaktywniamy wśród mieszkańców naszej Gminy system komunikacji
z Mieszkańcami w formie krótkich wiadomości tekstowych SMS. Otrzymywane komunikaty będą dla
Państwa bezpłatne. Na wskazany nr telefonu będą przychodziły na bieżąco informacje zaznaczone we
wniosku. W ramach rozwoju systemu i zapotrzebowania będziemy rozwijać inne grupy tematyczne
o czym Państwa powiadomimy. Aby włączyć się do systemu wypełnij wniosek.
Burmistrz Gminy Kozienice
dr Tomasz Śmietanka

……………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………., dnia …………………… r.
(miejscowość)

(data)

…………………………………………………………..
(ulica, nr domu/nr lokalu)

…………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość)

……………………………………………………………
(nr telefonu komórkowego)

Urząd Miejski w Kozienicach
ul. Parkowa 5
26-900 Kozienice

WNIOSEK
o wpisanie numeru telefonu do grupy tematycznej powiadomień SMS Gminy
Kozienice
Uprzejmie proszę o dopisanie mojego numeru telefonu do poniższych grup tematycznych
powiadomień SMS Gminy Kozienice:
Zagrożenia: zdarzenia losowe, ostrzeżenia meteorologiczne (wichury, gwałtowne burze,
powodzie, śnieżyce, gradobicia, …), skażenia, katastrofy w ruchu powietrznym i lądowym,
utrudnienia w ruchu drogowym w Gminie Kozienice
Wydarzenia kulturalno promocyjne w Gminie Kozienice
Wydarzenia sportowe w Gminie Kozienice
Informacje i powiadomienia o stanie zaległości podatkowych na rzecz Gminy Kozienice
Powiadomienia są bezpłatne. Można zaznaczyć więcej niż jedną grupę tematyczną.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wpisanie numeru
telefonu do tematycznej grupy powiadomień SMS Gminy Kozienice (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101,
poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
1.
Administratorem danych osobowych jest Gmina Kozienice z siedzibą: Ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice.
Tel. Kontaktowy : 48 6117193 lub mail.: urzad@kozienice.pl
2.
Pana/ Pani dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
3.
Pan/Pani posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

…………………………………………………………………………
(podpis)

