.............................., dnia .................
(miejscowość)

.................................................
(imię i nazwisko)

.................................................
.................................................
(adres)

.................................................
(PESEL)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd
Miejski w Strykowie w zakresie numeru telefonu w celu powiadamiania mnie krótką
bezpłatną wiadomością tekstową sms o:
1. terminach płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania
pieniężnego, od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego użytkowania oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,
na wskazany poniżej nr telefonu:
Numer telefonu komórkowego:
Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o fakcie, iż przekazywanie
informacji w formie sms nie jest obowiązkiem Burmistrza Strykowa, a brak otrzymania informacji
w tej formie nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w terminie
ustawowym.
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie
w celach wskazanych w niniejszej zgodzie przez Burmistrza Strykowa jako wierzyciela należności
pieniężnych aktualnie i w przyszłości.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na odwrocie.

Data, czytelny podpis:………………………………………………………………………………….

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli należności pieniężnych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1483), przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może
informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon,
faks, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w sekretariacie Urzędu
Miejskiego w Strykowie z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków,
przesłać pocztą lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej
e-PUAP.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Strykowie, ul.
Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, 42 719-80-02, strykow@strykow.pl
2. Mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: email: iod@lesny.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu powiadamiania krótką
bezpłatną wiadomością tekstową sms o:
1. terminach płatności podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego
zobowiązania pieniężnego, od środków transportowych, dzierżawy, wieczystego
użytkowania oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane
osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do
odbioru Pani/Pana danych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych,
sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach
wynikających z RODO.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne
do realizacji w/w celów.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących
Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

