
……………………..., dn. ……………… 
………………………………………....    (miejscowość) 
(imię i nazwisko) 
…………………………………………. 
(ulica, nr domu/lokalu) 
…………………………………………. 
(miejscowość, kod pocztowy) 
…………………………………………. 
(pesel) 

 Wójt Gminy Siedlce 
 ul. Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych 
osobowych niezbędnych w celu powiadamiania mnie krótką wiadomością tekstową sms o: 
1. terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 
2. zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłaty za zagospodarowanie 
odpadami, na wskazany nr telefonu zgodnie z Rozporządzeniem 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 
 
 

1. Numer telefonu ……………………………………………….. 
 
2. Data ………………………….. 3. Podpis……………………………. 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* o fakcie, że: przekazywanie 
informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Siedlce, brak otrzymania stosownej informacji nie 
wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie. 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie w celach 
wskazanych w niniejszej zgodzie przez Wójta Gminy Siedlce jako wierzyciela należności pieniężnych aktualnie i w 
przyszłości.  

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* o dobrowolności 
podania niniejszych danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich poprawiania lub 
żądania usunięcia. 

 ………………………………………………………… 

( data i czytelny podpis ) 

*niepotrzebne skreślić 
1 W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2015 r.. w sprawie postępowania wierzycieli należności 
pieniężnych ( Dz. U. z 2017r., poz. 1483) wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego 
zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, w przypadku gdy zachodzi uzasadnione okolicznościami 
przypuszczenie, że zobowiązany dobrowolnie wykona obowiązek bez konieczności wszczęcia egzekucji administracyjnej. 
Działania informacyjne, są podejmowane w formie pisemnej, dźwiękowej lub graficznej w szczególności 
przez: internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon, faks. 

 

 

 

 



 
Klauzula informacyjna RODO – sms 

1. 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 Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Gmina Siedlce, reprezentowana przez Wójta Gminy Siedlce z siedzibą: ul. Asłanowicza 10, 08-
110 Siedlce, tel. 25 63 277 316 

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 krótką wiadomością 
tekstową sms o terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku 
leśnego, opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz o ewentualnych zaległościach. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie prywatnego numeru telefonu jest 
dobrowolne, przetwarzanie tych danych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez 
Panią/Pana zgody.  

5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.  

6. Administrator może powierzyć Państwa dane innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia 
danych do przetwarzania zawartej z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. 

7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane lub do wycofania zgody. 

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

 dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

 żądania ich sprostowania, 

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. Wycofanie zgody jest jednoznaczne z zaprzestaniem wysyłania powiadomień ponieważ 
od momentu jej wycofania Administrator nie będzie miał podstawy do przetwarzania danych 
osobowych . 

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

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

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

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

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