
Klauzula informacyjna RODO - sms 

W związku z zapisami art. 13 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) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Gmina Wiśniew, reprezentowana przez Wójta 

Gminy Wiśniew, z siedzibą: ul. Siedlecka 13, 08-112 Wiśniew, tel. (25) 641 73 13. 

2. Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych (IOD) – Pana Stefana Książka, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych 
osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-sk@tbdsiedlce.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu powiadamiania Państwa wiadomością tekstową 
sms o: 

a) komunikatach dotyczących koronawirusa, 

b) zagrożeniach meteorologicznych, 

c) awariach i planowanych przerw w dostawie wody, 

d) utrudnieniach w ruchu i wystąpieniach nagłych zagrożeń, 

e) ważnych wiadomościach i wydarzeniach z obszaru kultury, oświaty, sportu i samorządu. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie prywatnego numeru telefonu oraz kodu 
sołectwa jest dobrowolne i odbywa się z Państwa inicjatywy, przetwarzanie tych danych odbywać się 
będzie na podstawie działania w interesie publicznym, w celu ochrony interesów mieszkańców gminy 
Wiśniew.   

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie 
tj. numeru telefonu komórkowego i kodu sołectwa (miejscowości zamieszkania).   

6. Administrator może powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia 
danych do przetwarzania zawartej z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora, tj. z 
firmą LINK Mobility Poland sp. z o. o., ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub do zgłoszenia rezygnacji Pana/Pani z usługi sms.   

8. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość: 

 dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na 
adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-sk@tbdsiedlce.pl. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz 
profilowaniu. 

12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

13. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych, obowiązku lub dobrowolności ich podania 
oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez 
merytoryczną komórkę Administratora danych prowadzącą przetwarzanie oraz przez inspektora 
ochrony danych. 
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