REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DLA UŻYTKOWNIKÓW
„SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS GMINY MIEDZNA”
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki
korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach „Systemu
powiadamiania SMS GMINY MIEDZNA (zwanych dalej „Usługą”).
2. Usługodawcą jest Urząd Gminy Miedzna z siedzibą w Miedznie, ul. 11 listopada 4,
07-106 Miedzna, zwany dalej „Usługodawcą”.
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”),
która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu,
wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu,
w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu oraz
otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści
ustalonej przez Urząd Gminy.
§ 2. Zasady korzystania z Usługi
1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są
wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie „System
powiadamiania SMS GMINY MIEDZNA”
2. Prawidłowa rejestracja w „Systemie powiadamiania SMS Gminy Miedzna” polega na
uzupełnieniu okna Newslettera SMS zamieszczonego na stronie www.gminamiedzna.pl . W oknie Newslettera SMS należy zamieścić numer telefonu i zaznaczyć
miejscowość zamieszkania. Użytkownik może wybrać miejscowość zamieszkania,
kilka miejscowości lub wszystkie miejscowości. Wybierając więcej miejscowości
użytkownik będzie otrzymywał więcej wiadomości SMS.
3. Nazwy miejscowości (bez polskich znaków) uwzględnione w Newsletterze SMS to:
1) Miedzna
2) Miedzyles
3) Orzeszowka
4) Poszewka
5) Rostki
6) Tchorzowa
7) Ugoszcz
8) Warchoły
9) Wola Orzeszowska
10) Wrotnow
11) Wrzoski
12) Zuzulka
13) Zelezniki
4. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma sms-em kod
weryfikacyjny na wskazany przez siebie numer telefonu. Otrzymany kod
weryfikacyjny należy wprowadzić do okna Newslettera SMS. Prawidłowe
wprowadzenie kodu weryfikacyjnego oraz wysłanie go z okna Newslettera SMS
powoduje zakończenie rejestracji w „Systemie Powiadomień SMS Gminy Miedzna”.
5. Prawidłowe wyrejestrowanie się następuje z inicjatywy Użytkownika i polega na
wybrania formularza z okna Newslettera SMS do wyrejestrowania oraz postępowaniu
zgodnie z jego wskazówkami.

6. Korzystanie z usług przez Użytkownika jest nieodpłatne.
7. Do „Systemu powiadamiania SMS Gminy Miedzna” można się również zarejestrować
i wyrejestrować osobiście w Urzędzie Gminy Miedzna, pok. nr 12.
8. W przypadku gdy użytkownik zmieni numer telefonu musi wyrejestrować się z
„Systemu Powiadamiania SMS Gminy Miedzna”, a następnie dokonać prawidłowej
rejestracji w systemie przy użyciu nowego numeru telefonu.
§ 3. Przesyłanie treści
1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników,
którzy wyrazi zgodę na ich otrzymywanie.
2. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi w
„Systemie powiadamiania SMS Gminy Miedzna” przesyłać informacje wyłącznie o
sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Miedzna z podziałem na sołectwa lub
dotyczące całej gminy, w zależności od przedmiotu wysyłanej informacji.
§ 4. Ochrona danych osobowych
W związku z realizacją postanowień 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,
informujemy że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miedzna reprezentowana
przez Wójta Gminy, ul. 11 Listopada 4, 07-106 Miedzna, tel. 25 691 83 28.
2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył
Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę
przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail:
iod.rodo@epoczta.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO –
Pani/Pana zgody – w celu otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych
wiadomości SMS w ramach „Systemu powiadamiania SMS GMINY MIEDZNA”.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą w szczególności administratorzy systemów
informatycznych oraz sieci komputerowych, a także operatorzy telefonii
komórkowych.
5. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą do chwili
ustania celu, w jakim została zebrana zgoda lub do czasu jej cofnięcia. Z systemu
można się wyrejestrować w sposób określony w § 2 pkt 5 i 7.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do usunięcia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
przed cofnięciem zgody.
7. Na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przysługuje
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niezbędne do
otrzymywania informacji drogą SMS.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
w formie profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
oraz organizacji międzynarodowych.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii
komórkowej w Polsce.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) 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;
2) za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych,
wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów
telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub
niezależnych od Usługodawcy,
3) za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które
uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
3. Korzystanie z usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia
Usługi objętej niniejszym regulaminem, zgodnie z ustawą z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany
przepisów prawnych lub innej ważnej przyczyny bez powiadamiania Użytkownika.
5. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie
www.gmina-miedzna.pl
6. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy zgłosić w siedzibie Usługodawcy.
7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd
właściwy dla siedziby Usługodawcy.
8. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników „System powiadamiania SMS
Gminy Miedzna” obowiązuje od dnia 20.04.2021r.

