Miejski System Powiadamiania SMS – Regulamin usługi

§1
Miejski System Powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców Miasta
Nowego Sącza. Głównym jego celem jest informowanie mieszkańców miasta poprzez wiadomości
SMS o występujących w mieście zagrożeniach zdrowia i życia, ostrzeżeniach meteorologicznych lub
hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury i inne), wydarzeniach kulturalnych
i sportowych, zmianach w publicznym transporcie zbiorowym, o sprawach z zakresu gospodarki
komunalnej czy zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat.
§2
1. Użytkownik tj. osoba, która rejestruje swój numer telefonu w Miejskim Systemie Powiadamiania
SMS, udostępnia dane takie jak numer telefonu dobrowolnie w celu otrzymywania wiadomości
SMS, zgodnie z wybranymi przez siebie opcjami podczas dokonywania rejestracji.
2. Zarejestrowanie się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS poprzez SMS oznacza zawarcie
przez Użytkownika z Miastem Nowy Sacz nieodpłatnej umowy, której przedmiotem jest
informowanie przez Miasto Nowy Sącz Użytkowników o zdarzeniach z par. 1 za pomocą
wiadomości SMS.
3. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2 przekazane przez Użytkownika dane
osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane będą przez Miasto Nowy Sącz – Urząd Miasta
Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz na podstawie art. 6 ust.1 lit. b 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 zwane: RODO).
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Użytkownik dokona
rezygnacji w sposób określony w ust. 7 lub w przypadku, gdy Miasto Nowy Sącz zaprzestanie
świadczenia tego rodzaju usługi w stosunku do wszystkich Użytkowników, o czym zostaną oni
poinformowani w wiadomości SMS.
5. Rejestracji można dokonać wysyłając SMS na numer 789 440 142 w treści wpisując wybrany
prefix wskazany w ust. 6.
6. W poniższej tabeli zawarte są rodzaje kategorii i prefixy:

kategoria

prefix

Wszystkie Komunikaty
(Użytkownik będzie otrzymywał komunikaty z wszystkich kategorii,
z wyjątkiem tych dotyczących podatków i opłat)

NS.01

Wydarzenia Kulturalne i Sportowe

NS.02

Zagrożenia, ostrzeżenia, sytuacje kryzysowe (obszar całego miasta)

NS.03

Publiczny Transport Zbiorowy

NS.04

Gospodarka Komunalna

NS.05

Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat –
dotyczy osób fizycznych
Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatków i opłat –
dotyczy osób prawnych
Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności podatku od środków
transportowych – dotyczy osób fizycznych i prawnych

NS.06
NS.07
NS.08

7. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych danych, jak
również do rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS.
8. Rezygnacji można dokonać wysyłając SMS na numer 789 440 142 w treści wpisując NS.STOP
Złożenie przez Użytkownika rezygnacji w podany wyżej sposób powoduje, że dana osobowa
w postaci numeru telefonu zostanie usunięta z bazy Miejskiego Systemu Powiadamiania SMS.
§3
1. Zgromadzone dane w postaci numerów telefonów będą wykorzystane wyłącznie do przesyłania
Użytkownikom wiadomości SMS przez Miasto Nowy Sącz.
2. Zgromadzone dane będą przekazywane innemu podmiotowi, który wykonuje dla Miasta Nowego
Sącza usługę dostępu do systemu teleinformatycznego służącego do masowej wysyłki wiadomości
SMS, wyłącznie w celu realizacji usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie.
§4
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości SMS.
§5
Użytkownik ponosi opłatę za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej
z systemu, zgodną z cennikiem właściwego operatora GSM, w którym Użytkownik posiada telefon
komórkowy.
§6
Czas dostarczenia do Użytkownika wiadomości SMS jest uzależniony od przesilenia sieci operatora
telefonii komórkowej, w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy.
§7
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego Regulaminu.

Regulamin obowiązuje od dnia 23 marca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA
Nowego Sącza
(-) Ludomir Handzel

Załącznik nr 1
do Regulaminu usługi Miejskiego systemu Powiadamiania SMS

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
„Miejski System Powiadamiania SMS”
Miasto Nowy Sącz
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 Miasto Nowy Sącz reprezentowane
przez Prezydenta Miasta, adres siedziby: Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz; Miasto Nowy Sącz jest
jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania ustawowe gminy, powiatu oraz
zadania zlecone administracji rządowej;
2. Z administratorem – Prezydentem miasta Nowego Sącza można się skontaktować za pomocą
email: urzad@nowysacz.pl, telefonicznie: 18 443-53-08, pisemnie na adres siedziby
Administratora; epuap: /os335l9icx/skrytka;
3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony
danych, pod adresem mailowym: iod@nowysacz.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;
5. Masz prawo żądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych poprzez wyrejestrowanie się
z systemu, wysyłając SMS na numer 789 440 142 w treści wpisując NS.STOP. Rezygnacja oznacza
zaprzestanie otrzymywania wiadomości SMS;
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być inne podmioty, którym administrator powierzy
przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi lub inni administratorzy realizujący
obowiązki ustawowe;
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 (oznacza to zaprzestanie otrzymywania wiadomości SMS wysyłanych
przez Miasto Nowy Sącz) 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 Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) a od powołania
przez Sejm będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji
przedstawionego celu i bez ich podania nie jest możliwa realizacja tego celu.

