.............................., dnia .................
(miejscowość)

.................................................
(imię i nazwisko)

.................................................
.................................................
(adres )

.................................................
(PESEL)

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r.
poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie numeru telefonu
w celu powiadamiania mnie bezpłatną wiadomością tekstową (sms) o:
1. terminach płatności podatków i opłat, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, dzierżawy,
wieczystego użytkowania, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2. zaległościach w ww. podatkach i opłatach,
na wskazany poniżej numer telefonu:
Numer telefonu komórkowego:

Zostałem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, 97-500
Radomsko.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu powiadamiania bezpłatną wiadomością tekstową
(sms).
3. Osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych jest dobrowolne.

Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o fakcie, iż przekazywanie
informacji w formie sms - nie jest obowiązkiem Prezydenta Miasta Radomsko, a brak otrzymania
informacji w formie sms nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności
pieniężnych w terminie ustawowym.

Data, czytelny podpis: ….................................................................................................

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2367, przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może
informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (sms), e-mail, telefon,
faks, o terminie zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych.

Wypełniony druk niniejszego oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Miasta w Radomsku, ul.
Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko, w godzinach pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek w
godz. 7.30 – 15.30, wtorek w godz. 7.30 – 17.00, przesłać pocztą lub za pomocą Elektronicznej
Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP.
Uwaga: oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

