
ZARZt\DZENIE Nr 25/2020 

WOJTA GMI~Y SOCHOCIN 

z dnia kwietnia 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego "Powiadomienia SMS" 

podstawie art. 30 ust. 1. art. 31. w z art. 7 ust. 1 pkt 18 z dnia 

8 marca 1990 r. 0 samorzl:J.dzie gminnym . z 19 r. pOZ. 506 ze zm.) Sly. CO 

§ 1. Wprowadza •.Powiadomienia SMS". 

2. Warunki korzystania z systemu swiadezenia ustug dla 

uzytkownik6w "Powiadomienia SMS". zah.J.cznik do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie 7",,.7',fi Samodzielnemu stanowisku promocji. 

§ 3. Traei moe nr 9/2014 W6jta Gminy Sochoein z dnia 3 2014 roku 

w SMS". 

§ 4. WCllOctZI W z podpisania. 



Zahjcznik 

do zarz'ldzenia nr 2512020 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

Regulamin swiadczenia uslug dla uzytkownikow "Powiadomienia SMS" 

§ 1 Postanowienia ogolne 

1. Niniejszy regulamin. zwany "Regulaminem··. okresla warunki ze 

swiadczonych na rzecz Uzytkownika w ramach systemu 

Powiadomienia zwanych dalej 

2. Uslugodawcq Gmina Sochocin z siedzibq ul. 09-110 

,.Usfugodawcq·· 
.,
_L osoba uzytkownikiem sieci kom6rkowej w GSM. ktora 

w info1111atycznym na otrzymywanie 

intcumacji w postaci wiadomosci SMS 0 ustalonej jest odbiorq 

zwana dalej 

4. vvyraza na wszystkich Regulaminu. 

§ 2 Zasady korzystania z uslugi 

1. 	 otrzymywania intormacji w postaci bezplatnych vviadomosci SMS Sq 

osoby. ktore prawidlowo w 

Powiadomienia 

2. 	 Prawidlowa w informatycznym Powiadomienia na 

wiadomosci o : SOCHOC1N.TAK na numer 504 204. 

wiadomosci taryfowym Uzytkownika. 

3. 	Uzytkownik z Uslugi. dokonujCl-c prawidlowego 

z Powiadomienia 

4. Prawidlowe Powiadomienia polega 

na Uzytkownika SMS 0 : SOCHOCIN.NIE na numer 

5. 	Uzytkownik na wiadomosci SMS wystanej na numer 204. ktory 

z posiadanym 1I 

6. Uzytkownik do aktualizacji numeru telefonu 

dokoname prawidlowego z systemu Powiadomienia 



numeru Uzytkownika, a nast.:;pnie 

dokonaniu prawidtowej w systemie Powiadomienia SMS przy 

nowego numeru komorkowego 

§ 3 Przesylane tresci 

1. Sl~ kazdemu w informatycznym 

Powiadomienia SMS wyse\ekcjonowane 

nast~pujqcych LagaUl 

1 ) alarmy i w przypadku 

wprowadzenia uprawnione do wladze, stanow alarmoVvych 

i stanow 

\vydarzenia kulturalne - kulturalne 

kulturalnych na terenie 

komunikaty z dZledzmv komunikaty urz~dowe Vvysylane 

potrzeb i na podstawie oficjalnych decyzji. 

Urzifdu Gminy Sochocin; 

z 

sportoVvych. ktore Sq 	 na gminy Sochocin. 

2. 	 Uslugodawca zobowiqzuje do przesylania i tylko do takich 

na ich otrzymywanie Vvylqcznie 0 sprawach oraz 

gmmy Sochocin. Uslugodawca jest informacji 

handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 r. 0 

z 2020 r. DOZ. 344 ze zm.). 

§ 4 Postanowienia koncowe 

1. z za operatorow telefonii 

komorkowej w Polsce. 

2. 	 staran w celu zapewnienia prawidtowego 

3. telefonii komorkmvych odpowiadajq za 

telekomunikacyjne umozliwiaj~ce z 

4. 	 odpowiedzialnosci za: 

1) 	 korzystanie z Uslug\ osoby nieuprawnione do telefonu 

komorkowego i tym spowodowane; 

problemy w swiadczeniu one ktorych 

Uslugodawca przy zachowaniu nie byl w lub 



kt6rym rue magf zapobiec. w szczegalnosci w przypadku problemow zwiqzanych ze 

zdarzeniami losowymi 0 charakterze sily wyzszej . 

5. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie z Uslugi niezgodnie 

z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane . 

6. USfugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w swiadczeniu USfugi zaistnia!e 

z przyczyn technicznych. wynikajqcych z infrastruktury technicznej Uslugodawcy lub 

operatow telefonii komorkowej (np. konserwacja. przeglqd. wymiana SpfZ(~tu). lub 

niezaleznych od Uslugodawcy. 

7. Korzystanie z Uslugi jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez Uzytkownika na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Uslugodawc~ na potrzeby swiadczenia Uslugi. 

zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 (ROOO) z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych i w sprawie swobodnego przeplywu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie 

danych) . 

8. Uslugodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowieiJ. Regulaminu w raZle zmlany 

przepisow prawnych lub z innej waznej przyczyny. bez powiadomienia Uzytkownika. 

9. Infonnacja 0 zmianie postanowien Regulaminu zamieszczana jest na stronie 

www.sochocin.pl. 

10. We wszystkich sprawach nieureguJowanych w Regulaminie decyzje podejmuje 

Uslugodawca. 

11. Wszelkie spory powstale na tie wykonania mmeJszego Regulaminu rozstrzyga sqd 

wlasciwy dla siedziby Uslugodawcy. 

12. Regulamin swiadczenia uslugi dla Uzytkownikow systemu powiadomienia SMS 

obowiqzuje od dnia 24.04.2020 r. 

II 

http:www.sochocin.pl

