ZARZi\DZENIE NR 9 12014
WOJTA GMINY SOCHOCIN
z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie wprowadzenia systemu informatycznego "Powiadomienia sms"

Na podstawie art .30 ust.l, art.31 w zwiqzku z art.7 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym (t.j . Oz. U. z 2013 r. poz. 594, z pozn. zm.)
zarz"dzam, co nastypuje :

§1. 1. Wprowadzenie systemu informatycznego " Powiadomienia SMS" .
2. Warunki korzystania z wprowadzonego systemu okreSla regulamin swiadczenia uslug
dla uzytkownik6w " Powiadomienia sms " stanowiqcy zal"cznik nr I do niniejszego
zarzqdzenia.

§ 2. Wykonanie zrz"dzenia powlerza Sly Kierownikowi Wydzialu Edukacji, Promocji
Spraw Spo!ecznych.

§ 3. Zarz"dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za1llcznik N r 1.
do Zarzlldzenia nr 9/2014
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 3 lutego 2014r.

Regulamin swiadczenia uslugi dla uzytkownik6w "Powiadomienia SMS"
§ 1 Postanowienia og61ne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") okresla og61ne warunki korzystania
ze swiadczonych na rzecz Uzytkownika ustug w ramach systemu informatycznego
Powiadomienia SMS (zwanych dalej "Ustugq").
2. Uslugodawcq jest Gmina Sochocin
09-110 Sochocin zwany dalej "Uslugodawcll" .
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3. Kazda osoba bydqca uzytkownikiem sieci kom6rkowej w standardzie GSM, kt6ra poprzez
rejestracjy w systemie informatycznym Powiadomienia SMS wyraza zgod y na otrzymywanie
infOlmacji w postaci wiadomosci SMS 0 tresci ustalonej przez Uslugodawcy jest odbiorcq
U slugi (zwana da1ej "Uzytkownikiem").
4. Uzytkownik wyraza zgod y na zastosowanie wszystkich postanowien Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Uslugi
l. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezplatnych wiadomosci SMS
Sq wylqcznie osoby, kt6re prawidlowo zarejestrujq si y w systemie informatycznym
Powiadomienia SMS.
2. Prawidlowa rejestracja w systemie infonnatycznym Powiadomienia SMS pol ega na
wystaniu przez osoby wiadomosci SMS 0 tresci zdefiniowanej na ulotkach
rozpowszechnionych przez Gminy Sochocin (SOCHOCIN.TAK) na numer 504304204
bqdz wypelnieniu ankiety on-line dostypnej na stronie www.sochocin .pl
3. Uzytkownik rezygnuje z korzystania z Uslugi dokonujqc prawidlowego wyrejestrowania
siy z systemu infonnatycznego Powiadomienia SMS
4. Prawidlowe wyrejestrowanie si y z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega
na wyslaniu przez Uzytkownika wiadomosci SMS 0 tresci SOCHOCIN.NIE na numer
504304204
5. Uzytkownik zgadza si y na koszt wiadomosci SMS wyslanej na numer 504304 204, kt6ry
zgodny jest z posiadanym przez Uzytkownika planem taryfowym u danego operatora
6. Uzytkownik zobowiqzuje si y do aktualizacji numeru telefonu kom6rkowego poprzez
dokonanie prawidlowego wyrejestrowania si y z systemu informatycznego Powiadomienia
SMS przy uzyciu obecnego numeru telefonu kom6rkowego Uzytkownika, a nastypnie

•

dokonaniu prawidlowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy
uzyciu nowego numeru telefonu komorkowego Uzytkownika.

§ 3 Przesylane tresci
1. Uslugodawca zobowi,!zuje sit( kazdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym
Powiadomienia SMS przesylac wyselekcjonowane przez siebie tresci dotycz'!ce
nastt(puj,!cych zagadnien :

•

•
•

•

Alarmy i zagroienia - treSci z dziedziny Alarmy i zagrozenia wysylane
S,! w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego wladze,
stanow alarmowych i stanow zagrozenia.
Wydarzenia kulturalne - tresci z dziedziny Wydarzenia kulturalne dotycz'! wydarzen
kulturalnych na terenie Gminy Sochocin
Komunikaty urz~dowe - tresci z dziedziny Komunikaty urzt(dowe wysylane
S,! w razie potrzeb i przygotowywane S,! na podstawie oficjalnych decyzji, zarz'!dzen
i ogloszen Urzt(du Gminy Sochocin
Wydarzenia sportowe - tresci z dziedziny Wydarzenia sportowe, dotycz'! wydarzen
sportowych, ktore s,! organizowane na terenie Gminy Sochocin

2. Uslugodawca zobowi'!Zuje sit( do przesylania informacji tylko do takich Uzytkownikow,
ktorzy wyrazili zgodt( na ich otrzymywanie i wyl,!cznie 0 sprawach i zdarzeniach dotycz'!cych
Gminy Sochocin. Uslugodawca zobowi'!zany jest nie przesylac informacji handlowych w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 0 swiadczeniu uslug drog,! elektronicznq
(Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z p6Zn. zm .).

§ 4 Postanowienia koncowe
1. Korzystanie z Uslugi jest mozliwe za posrednictwem SleCI operatorow telefonii
komorkowej w Polsce.
2. Uslugodawca dolozy wszelkich staran w celu zapewnienia prawidlowego dzialania Uslugi .
3. Operatorzy sieci telefonii komorkowych odpowiadaj,!
telekomunikacyjne umozliwiaj,!ce korzystanie z Uslugi.
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4 . Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za:
•
•

korzystanie z Uslugi przez osoby nieuprawnione do uzytkowania telefonu
komorkowego i szkody tym spowodowane,
problemy w swiadczeniu Uslugi , jezeli nastqpily one wskutek zdarzen, ktorych
Uslugodawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byl w stanie przewidziec, lub
ktorym nie mogl zapobiec, w szczegolnosci w przypadku problemow zwiqzanych
ze zdarzeniami losowymi 0 charakterze sily wyzszej.

5. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za korzystanie z Uslugi
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

niezgodnie

6. Uslugodawca nie ponosi odpowiedzialnosci za przerwy w swiadczeniu Uslugi zaistniale
z przyczyn teclmicznych, wynikajqcych z infrastruktury teclmicznej Uslugodawcy lub
operator6w telefonii kom6rkowej (np. konserwacja, przeglqd, wymlana sprzytu)
lub niezaleinych od Uslugodawcy,
7. Korzystanie z Uslugi jest r6wnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Uiytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Uslugodawcy na potrzeby swiadczenia Uslugi
zgodnie z ustawq 0 ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Oz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z p6Zn. zm.).
9. Uslugodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowien Regulaminu w razie zmlany
przepis6w prawnych lub z innej wainej przyczyny bez powiadomienia Uiytkownika.
10. Informacja
www.sochocin.pl

0

zmianie postanowien Regulaminu zamieszczana jest na stronie

11. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje
Uslugodawca.
14. Wszelkie spory powstale na tie wykonania nlnleJszego Regulaminu rozstrzyga Sqd
wlasciwy dla siedziby Uslugodawcy.
Regulamin swiadczenia uslugi dla Uzytkownik6w systemu powiadomienia SMS obowiqzuje
od dnia 03. n .20 14 r.
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