
GMINA OZIMEK 
siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 

46 – 040 Ozimek 

ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 

www.ozimek.pl 

e – mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl 

tel. (+48)77/46-22-800 fax.(+48)77/46-22-811 

 
 
Wnioskodawca     ……………………………………………………………… 

(nazwisko i imię lub nazwa firmy) 

              

Adres  

zamieszkania /          ……………………………………………………………… 

siedziba firmy*                                        (ulica, nr, kod pocztowy, miasto)  

 

PESEL                                                                                      NIP ** 

 

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

                                                                                       ** pola NIP nie wypełniają: 

* niepotrzebne skreślić  *   osoby fizyczne nieprowadzące działalności              

                                                                                                        gospodarczej 

*   osoby prowadzące działalność gospodarczą            

     niebędące zarejestrowanymi podatnikami    

     podatku od towarów i usług 

 

  

Zgoda na otrzymywanie informacji 
 

Na podstawie treści § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie 
postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1294), wyrażam zgodę na otrzymywanie 
informacji o terminie zapłaty należności pieniężnych z tytułu podatków i opłat lokalnych lub jego upływie, 
rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie tych należności oraz grożącej egzekucji 
administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych, za pośrednictwem: 

 

              Wiadomości sms na nr telefonu krajowej sieci telefonii komórkowej:   ………………………………… 

                                                                                                                                            (wpisać numer telefonu) 

 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadom/a, że otrzymanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem 
Burmistrza Ozimka i brak otrzymania stosownych informacji nie wpływa na mój obowiązek zapłaty należności 
pieniężnych w ustawowym terminie. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że podane dane zostaną przekazane firmie świadczącej usługę wysyłki wiadomości sms. 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data       podpis Wnioskodawcy 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej PL) informuję, że:  

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek jest 
Burmistrz Ozimka z siedzibą w Ozimku, ulica ks. Jana Dzierżona 4B.  

 

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez email: iod@ugim.ozimek.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora. 

 

3.Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie jw.  o 
ochronie danych (na podstawie udzielonej zgody)  w celu otrzymywania powiadomień w formie  krótkiej bezpłatnej 
wiadomości tekstowej sms, e-mail o:  

 

- terminach płatności podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 
transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, itp. 

 

- zaległościach w ww. podatkach i opłatach, 

 

na wskazany numer telefonu/ adres poczty elektronicznej.   

 

4.Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Urzędu Pani/Pana dane osobowe mogą 
być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z Urzędem  podmiotom, w tym: 
dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym prawidłowe zarządzanie Urzędem oraz 
pozwalające na prawidłową realizację usługi polegającej na wysyłaniu bezpłatnych wiadomości sms, email.  

 

5.Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na czas realizacji usługi polegającej na wysyłaniu bezpłatnych 
wiadomości sms, e-mail.  

 

6.Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.   

 

7.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 

8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże cofnięcie zgody powodować będzie zaprzestanie realizacji 
usługi polegającej na wysyłaniu bezpłatnych wiadomości sms, e-mail. 
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