
Wniosek 0 dopisanie do "Systemu masowej wysytki SMS" 
prowadzonego przez UrzCld Gminy Baboszewo 

Ja niiej podpisany ............................................................................................................................... . 

zamieszkaty ......................................................................................................................................... . 

prosz~ 0 umieszczenie mojego numeru telefonu: 

DOD-DOD-DOD 
oraz imienia, nazwiska i adresu zamieszkania w rejestrze "System masowej wysytki SMS" 

prowadzonym przez Urzild Gminy Baboszewo. Tym samym wyraiam zgod~ na wysyfanie na moj 

numer telefonu wiadomosci SMS. 

Prosz~ 0 wpisanie mojego telefonu do nast~pujilcych grup odbiorc6w (zaznaczyc wlasciwe): 

DGMINA 

[JzOROWIE 

DMIEJSCOWOSC 

DROZRYWKA 

DpODATKI 

[JsZKOLENIA 

DGOK 

DOSWIATA 

Zobowiilzuje si~ niezwtocznie powiadomic Urzild Gminy Baboszewo, w celu wykreslenia mojego 

n_Urneru? _bazy w sytu~.<;:Ji: __ _ 

• rezygnacji z ustugi otrzymywania wiadomosci sms; 

• zmiany numeru telefonu. 

Potwierdzam, ie zapoznatem si~ z regulaminem swiadczenia ustugi masowej wysytki SMS przez 

Urztld Gminy Baboszewo oraz z klauzulil informacyjnil dotyczilca przetwarzania danych osobowych 

w Urz~dzje Gminy Baboszewo i wyraiam zgod~ na przetwarzanie moich danych osobowych 

podanych w niniejszym wniosku. 

Baboszewo, ............................. . 
(data) (czytelny pod pis) 



W zwi~zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Urz~d Gminy w Baboszewie, 
informujemy: 

1. Administratorem PanilPana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo (dalej: 
"ADMINISTRATOR"), z siedzib~: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorern 
moma siy kontaktowac pisemnie, za pomoc~ poczty tradycyjnej na adres: ul. Warszawska 9A, 09-
130 Baboszewo Iub drog~ e-mailow~podadresem:urzad@gminababoszewo.pl 
2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z kt6rym moma siy skontaktowac pod 
adresem mailowym: iod@gminababoszewo.pl. 
3. PanilPana dane osobowe s~ przetwarzane na podstawie Rozpor~dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob 
fizycznych w zwi¥ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og61ne rozporz~dzenie 0 ochronie danych), tj. 
w oparciu 0 zgod(( osoby, ktorej dane dotycz~ oraz ustawy z dnia 8 marc a 1990 r. 0 samorz~dzie 
gminnym i innych nakladaj~cych na samorz~d gminny obowi¥ek ustawowy. 
4. Przetwarzanie odbywa siy w zwi¥ku w wpisaniem, na wniosek osoby zainteresowanej, danych 
imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu do "Systemu masowej wysylki SMS" 
prowadzonego przez Ur~d Gminy w celu wysylania wiadomosci informacyjnych SMS na 
wskazany numer telefonu. 
5. Dane osobowe pochodz~ bezposrednio od osoby, kt6rej dane dotycz~. 
6. Administrator nie zamierza przekazywac danych do panstwa trzeciego lub organlzaCJl 
miydzynarodowej. 
7. Administrator bydzie przekazywal dane osobowe uslugodawcy rea]izuj~cemu uslug(( masowej 
wysylki SMS na podstawie umowy zawartej pomi((dzy administratorem a uslugodawc~ oraz innym 
podmiotom, tylko na podstawie ... przepisow prawa,YV _tym w szczegolnosci do: Policji, urzyd6w 
pracy, placowek oswiatowych, placowek pomocy spolecznej, innych uTzyd6w· gminy, -s~d6w,
instytucji publicznych, jednostek podleglych, ministerstw, Mazowieckiego Urzydu Wojew6dzkiego 
w Warszawie oraz innych organ6w administracji publicznej. 
8. Dane osobowe byd~ przetwarzane tak dlugo jak wynika to z przepis6w prawa (w szczegolnosci 
dotyc~cych archiwizacji) lub do momentu wycofania zgody. Dane, kt6rych nie rna obowi¥ku 
przechowywac, byd~ niszczone niezwlocznie po zakonczeniu dzialania, ktorego dotycz~. 
9. Osoba, kt6rej dane dotycZ(j. rna prawo do z~dania od administratora dostypu do danych 
osobowych, ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz 0 prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a takZe prawo do przenoszenia danych. 
10. Skargy na dzialania Administratora mozna wniesc do Prezesa Urzydu Ochrony Danych 
Osobowych. 
11. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji uslugi wysylki SMS przez 
Administratora. 
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejrnowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja, ... .. ....... ... ....... .. ...... ... wyrazam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych. 

/data//podpis/ 


