
WNIOSEK 
 

Wnoszę o: 
� DOPISANIE do Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim 

� AKTUALIZACJĘ DANYCH w Systemie Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim 

� USUNIĘCIE DANYCH z Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim 

Miejsce składania wniosku: 
URZĄD GMINY OŚWIĘCIM 
UL. ZAMKOWA 12 
32-600 OŚWIĘCIM 

1. DANE WNIOSKODAWCY 
(MIESZKAŃCA LUB PRZEDSIĘBIORCY Z TERENU GMINY OŚWIĘCIM  
ORAZ OSÓB ZAINTERESOWANYCH INFORMACJAMI Z TERENU GMINY OŚWIĘCIM) 

Imię (imiona) i Nazwisko  
 
 

Nazwa firmy 
 
 

Nr PESEL: (dot. os. fizycznych) 
 
 

Nr REGON:  
Nr NIP:  
(dot. firm) 

Adres zamieszkania mieszkańca/siedziby firmy (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr domu/lokalu) 
 
 
Numer telefonu komórkowego (dla powiadomień SMS – maksymalnie dwa numery telefonów operatorów krajowych) 
 

+48 _ _ _ - _ _ _ - _ _ _ 
 

Adres poczty elektronicznej (dla powiadomień e-mail) 
 
 
Adres skrytki e-PUAP: (dla powiadomień e-mail) 
 
 

2. GRUPY TEMATYCZNE POWIADOMIEŃ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wójta Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim moich 
danych osobowych w postaci danych zamieszczonych we wniosku, w celu możliwości otrzymywania 
informacji sms/e-mail w ramach Systemu Powiadamiania Mieszkańców Gminy Oświęcim prowadzonego 
przez Urząd Gminy Oświęcim ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim w ramach następujących grup 
tematycznych: 

 

� PODATKI I OPŁATY LOKALNE  
(tj. informacje dotyczące terminów płatności, zaległości w opłatach, deklaracji itp.) 

 
……………………..….............................................. 

                                                                                                   Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 
 

� WYDARZENIA KULTURALNE, KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI 
(tj. imprezy kulturalne, zebrania z mieszkańcami i inne, których organizatorem lub współorganizatorem będzie 
gmina Oświęcim lub jej jednostki podległe itp.) 
 

……………………..….............................................. 
                                                                                                   Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

� KOMUNIKATY ALARMOWE ORAZ POWIADOMIENIA 
(tj. ostrzeżenia m.in. o spodziewanych utrudnieniach komunikacyjnych, zagrożeniach pogodowych itp.) 
 

……………………..….............................................. 
                                                                                                   Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

� INFORMACJE W ZAKRESIE INWESTYCJI I NIERUCHOMOŚCI 
(tj. prowadzone przez gminę Oświęcim inwestycje, prace remontowe, przetargi na sprzedaż nieruchomości itp.) 
 

……………………..….............................................. 
                                                                                                    Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

� DOTACJE, DOFINANSOWANIA, SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW  
    (tj. możliwości skorzystania przez mieszkańców z różnego rodzaju dotacji, dofinansowań, szkoleń itp.) 
 

……………………..….............................................. 
                                                                                                    Czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 



3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCY 
Z ART. 13 UST. 1 - 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 
Oświęcim 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Oświęcim jest: Robert Dziuba, iod@gminaoswiecim.pl, 
tel. 33 844-95-35 

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wnioskodawcy w celu powiadamiania go 
o informacjach zawartych w rejestrach baz danych prowadzonych przez gminę Oświęcim, 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem złożenie i rozpatrzenia składanego wniosku. 
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 
67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa. 

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest niezbędne do otrzymywania powiadomień zgodnie ze 
złożonym wnioskiem, 

9. Dane osobowe są również przetwarzane przez firmę serwisującą system: REKORD SI Spółką z o.o., 
z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Jana Kasprowicza 5 oraz wybranego wykonawcę świadczącego 
usługę bramki SMS na podstawie Umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 

10. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
Potwierdzam, że zapoznałem się i przyjąłem do wiadomości klauzulę informacyjną Administratora Danych 
osobowych zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 RODO. 
 
 
 
 

……………………..….............................................. 
Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 

 
 
 
 


