FORMULARZ REJESTRACJI DO GRUP (SERWISÓW) NIEPUBLICZNYCH
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych
Dane osobowe Użytkownika, dobrowolnie przez niego przekazane, będą przetwarzane tylko i wyłącznie po zaznajomieniu się z poniższym oświadczeniem o wyrażaniu
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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Administratorem Pani/Pana danych osobowych i jednocześnie Nadawcą komunikatów jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.,
ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP 883-177-10-00, REGON 020206230 (dalej: Administrator). Inspektorem ochrony danych Administratora jest pracownik
spółki Pan Andrzej Strycharz, e-mail: iod@mzk-polanica.pl.
Podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe (Procesorem) i jednocześnie Usługodawcą jest Samorządowy Informator SMS Sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu (adres: ul. Tadeusza Gajcego 19, 51-143 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru pod numerem: 0000314727, dokumentacja
spółki przechowywana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8951932664 oraz
REGON: 020843579, kapitał zakładowy 50.000 zł, adres poczty elektronicznej: cok@sisms.pl (dalej: Spółka), która przetwarza dane osobowe Użytkowników
wyłącznie na zlecenie Administratora.
Poprzez wypełnienie poniższego formularza dokonuje Pani/Pan rejestracji w systemie SISMS oraz zamawia bezpłatne Usługi realizowane w ramach Grup
(Serwisów) Niepublicznych za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i e-mail lub/i na aplikację mobilną INFOLOCK na zasadach określonych w Regulaminie dla
Użytkowników udostępnionym w formie elektronicznej na stronie www.sisms.pl/regulaminy oraz w formie papierowej przy wypełnianiu niniejszego dokumentu.
Dokonanie tych czynności oznacza, iż jest Pani/Pan Użytkownikiem w rozumieniu ww. Regulaminu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji Usług w ramach Grup (Serwisów)
Niepublicznych za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i e-mail lub/i na aplikację mobilną INFOLOCK. Administrator może włączyć Użytkownika do wielu Grup
(Serwisów) Niepublicznych o tematyce zgodnej z celami przetwarzania danych, na które Użytkownik wyraził zgodę.
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji następujących celów:
a) przesyłania bezpłatnych informacji za pośrednictwem wiadomości SMS, email i na aplikację mobilną INFOLOCK dotyczących komunikatów związanych z
działalnością MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w ramach grup (serwisów) niepublicznych ADO,
b) umożliwienie świadczenia Użytkownikom usług drogą elektroniczną przez Spółkę;
c) wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przetwarzane są kategorie Pani/Pana danych osobowych podane w formularzu
Pan/Pani jako Użytkownik ma prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych;
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku usunięcia danych lub/i odinstalowania Aplikacji INFOLOCK, Użytkownik traci możliwość korzystania z Aplikacji lub/i otrzymywania wiadomości SMS
lub/i email.
Dane Użytkowników przetwarzane są przez Spółkę w okresie obowiązywania umowy z Administratorem oraz do 30 dni po rozwiązaniu z nim umowy w celu
prawidłowego rozliczenia Stron, lub do momentu wyrejestrowania Pani/Pana przez Administratora z Systemu SISMS, jeśli Pani/Pan subskrybowała/ł się tylko do
Niepublicznych serwisów jednego Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkowników właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie
udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Poza przypadkami wskazanymi w pkt. 12 powyżej, informacje dotyczące Użytkowników nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby,
której dane informacje dotyczą.
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych

Imię

numer telefonu

Nazwisko

adres e-mail

Adres
miejscowość, kod, ulica, nr domu

Zapoznałem/-am się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych:

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu oraz wyrażam zgodę na:
a) przesyłanie Miejskiemu Zakładowi Komunalnemu w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój bezpłatnych informacji za
pośrednictwem wiadomości SMS, email i na aplikację mobilną INFOLOCK dot. komunikatów związanych z działalnością MZK w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.;
b) umożliwienie świadczenia Użytkownikom usług drogą elektroniczną przez Spółkę;
c) wyjaśnienie okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
d) tworzenie wewnętrznych raportów i analiz.

TAK

NIE
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Akceptuję Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną dla Użytkowników Systemu SISMS dołączony do niniejszego formularza, z treścią którego się zapoznałem/am, i wyrażam zgodę na jego zastosowanie

TAK

NIE

................................
data

.............................................
czytelny podpis

W razie zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu e-mail zobowiązuję się do pisemnego lub telefonicznego powiadomienia Miejskiego Zakładu Komunalnego w
Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. wysłanego na adres e-mail: mzk@mzk-polanica.pl o nowym numerze bądź adresie e-mail.
Przyjmuję do wiadomości, że wszelkie treści przekazywane za pośrednictwem komunikatów SMS, e-mail oraz na Aplikację INFOLOCK mają wyłączanie charakter
informacyjny i nie wywołują skutków prawnych, dla osiągnięcia których przepisy prawa wymagają zachowania formy pisemnej.
Zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. utraci prawo do przesyłania
informacji na Aplikację/SMS i/lub wiadomości email na mój numer telefonu i/lub adres e-mail począwszy od siódmego dnia po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia o
wycofaniu niniejszego oświadczenia wysłanego na adres e-mail: mzk@mzk-polanica.pl
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