
.............................., dnia …........................... 

 

…...................................................... 
     imię i nazwisko 

 

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

            ulica, nr domu/lokalu 

 

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

                        miejscowość 

 

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

                    kod pocztowy 

 

PESEL …...................................................... 

 

        Wójt Gminy Kotla 

        ul. Głogowska 93 

        67-240 Kotla 
 

 

 

OŚWIADCZENIE – ZGODA 
 

 Wyrażam zgodę na powiadamianie mnie krótką wiadomością tekstową sms o: 

a) Terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 i innych opłat ponoszonych na rzecz gminy, 

b) Zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 i w innych opłatach ponoszonych na rzecz gminy, 

c) Wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, 

d) Ważnych informacjach wójta, 
na wskazany nr telefonu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

1. NUMER TELEFONU 2. E-MAIL 

 

 

 

3. DATA 4. PODPIS 

 

 

 

 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* o fakcie, że: 

• przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Kotla, 

• 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 Kotla jako wierzyciela należności pieniężnych 

aktualnie i w przyszłości. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/ 

poinformowana* o dobrowolności podania niniejszych danych i że zgoda może być wycofana w każdym 

czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

 

       ….................................................................. 
                                     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 2015 r., poz. 2367) 

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 dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

 

Zgodnie z 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) informuję o zasadach  przetwarzania Pana/i danych 

osobowych oraz o przysługujących Pana/i prawach z tym związanych: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Kotla z siedzibą w Urzędzie Gminy Kotla, ul. Głogowska 93,  

67-240 Kotla. 

2. Funkcjonujący dotąd w Urzędzie Gminy Kotla Administrator Bezpieczeństwa Informacji staje się Inspektorem Ochrony 

Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 768318361 wew. 55, e- mail: gmina@kotla.pl lub 

pisemnie na adres Urzędu Gminy Kotla, wskazany powyżej.  

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu powiadamiania Pana/i krótką wiadomością tekstową SMS o: 

a) terminach płatności (zapłaty) podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i innych opłat ponoszonych na rzecz gminy, 

b) zaległościach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym oraz za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i w innych opłatach ponoszonych na rzecz gminy, 

c) wydarzeniach odbywających się na terenie gminy, 

d) ważnych informacjach Wójta. 

Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Pana/ią w pisemnym oświadczeniu zgody. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi telekomunikacyjne lub innym wykonawcom  

w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania o jakim mowa w pkt 3 powyżej oraz innym organom i podmiotom, 

jednak wyłącznie gdy zobowiązanie do takiego przekazania będzie wynikało z obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3 powyżej, 

do czasu wycofania przez Pana/ią wyrażonej w oświadczeniu zgody. 

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarzane są przez Urząd Gminy Kotla, ma prawo do:  

a. dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b. poprawiania lub sprostowania swoich danych,  

c. usunięcia danych, jeżeli nie ma podstaw do ich przetwarzania, 

d. ograniczenia przetwarzania danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

f. przenoszenia danych,  

g. wniesienia skargi do organu nadzoru, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych naruszałoby przepisy ww. Rozporządzenia. 

W celu wykonania swoich praw lub uzyskania szczegółów i informacji jak z nich skorzystać, proszę się kontaktować z 

Inspektorem Ochrony Danych o jakim mowa w pkt 2 powyżej lub bezpośrednio z Administratorem. Realizacja uprawnień 

będzie możliwa wyłącznie po potwierdzeniu tożsamości. 

8. Podanie danych osobowych określonych w oświadczeniu- zgodzie jest warunkiem realizacji celu, o którym mowa w pkt 3. 

Nie podanie danych osobowych lub wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania uniemożliwi przekazywanie Panu/i 

wiadomości SMS.  

 

mailto:gmina@kotla.pl

