Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników
„Gminnego Systemu Powiadomienia SMS”

§ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany
dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz
Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Gminny System Powiadomienia
SMS (zwanych dalej "Usługą").
2. Usługodawcą jest Gmina Uniejów z siedzibą przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13
w Uniejowie zwany dalej "Usługodawcą".
3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez
rejestrację w systemie informatycznym Gminny System Powiadomienia SMS wyraża
zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez
Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem").
4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje
od dnia 17.08.2015 r.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi
1.
Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są
wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym
Powiadomienia SMS.
2.
Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym Powiadomienia SMS polega na
wysłaniu przez osobę wiadomości SMS o treści zdefiniowanej na ulotkach
rozpowszechnionych przez Gminę Uniejów na numer 799 599 491 lub poprzez formularz
dostępny pod adresem www.uniejow.serwersms.pl .
3.Prawidłowa rejestracja potwierdzona zostanie SMS-em zwrotnym z systemu o prawidłowym
zarejestrowaniu numeru w bazie.
4.
Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując
wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS.
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5.
Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS
polega na wysłaniu przez Użytkownika wiadomości SMS o treści Nie01. lub Nie02. na numer
799 599 491 lub poprzez formularz dostępny pod adresem www.uniejow.serersms.pl .
6.
Użytkownik zgadza się na koszt wiadomości SMS wysłanej na numer 799 599 491,
który zgodny jest z posiadanym przez Użytkownika planem taryfowym u danego operatora,
rejestracja poprzez formularz www jest bezpłatna .
7.
Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez
dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia
SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie
dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy
użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.
8.
Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika
na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia
Usługi zgodnie 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
§ 3 Przesyłane treści
1.
Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym
Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących
zagadnień:
a) IMPREZY - treści z zakresu imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na
terenie Gminy Uniejów zarówno o charakterze lokalnym jak i ponadlokalnym.
b) KOMUNIKATY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY – treści z zakresu:
• sytuacje kryzysowe: alarmy i zagrożenia w sytuacji wprowadzenia przez
odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów
zagrożenia;
• awarie w tym przerwy w dostawie energii elektrycznej, gazu wody;
• komunikaty meteorologiczne; zawiadomienia Urzędu Miasta;
• badania lekarskie w tym informacje o akcjach z zakresu profilaktyki
zdrowotnej;
• szkolenia kierowane do mieszkańców gminy.
2.
Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich
Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i
zdarzeniach dotyczących Gminy Uniejów oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów Spółka z o.
o. w Uniejowie. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) ani nie udostępniać bazy numerów telefonów komórkowych
innym podmiotom.

§ 4 Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej
w Polsce.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają
telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.
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4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
•
•

a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu
komórkowego i szkody tym spowodowane,
b. 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.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie
postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

z

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za 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,
7.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci
operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie
Usługi,
8.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.
9.
Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie
Usługodawcy: www.uniejow.pl i wysłana zostanie w wiadomości SMS.
10.
Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres
Usługodawcy bądź drogą elektroniczną na adres: urzad@uniejow.pl

11.
Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez
Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
12.
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje
Usługodawca.
13.
Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd
właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
System Powiadamiania SMS
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Gmina Uniejów reprezentowana przez
Burmistrza Miasta, adres siedziby: Błogosławionego Bogumiła, 99-210 Uniejów; Gmina Uniejów
jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz
zadania zlecone administracji rządowej;
2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta Uniejów można się skontaktować za pomocą email:
urzad@uniejow.pl , pisemnie na adres siedziby Administratora; na adres skrzynki EPUAP;

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych Administratora, pod adresem mailowym daneosobowe@uniejow.pl
4. Twoje dane osobowe tj. numer telefonu są pozyskiwane i przetwarzane w celu realizacji
umowy na otrzymywanie wiadomości SMS na podstawie Art.6 ust.1 lit.b RODO, link do
Regulaminu usługi:
5. Masz prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez
wyrejestrowanie się z systemu, którego możesz dokonać pod linkiem
http://www.uniejow.serwersms.pl/index.php?w=&r=1 zaznaczając opcję "Usuń numer"
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, którym administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi lub inni administratorzy
realizujący obowiązki ustawowe w tym jednostki organizacyjne podległe
Administratorowi Danych lub realizujące na rzecz Administratora zadania w jego imieniu.
7. Twoje dane osobowe tj. numer telefonu mogą być przekazane do państwa trzeciego w celu
realizacji usługi w ramach roamingu sieci telefonii komórkowej;
8. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia
danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;
9. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być
zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;

10. W trakcie przetwarzania danych osobowych żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą
zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone żadne profile, co oznacza, że nie będą
podejmowane działania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
11. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO,
mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

