
                                                                          
….............................................................            ……………........................ dn. ………………………
(imię i nazwisko)                                                                                           ( miejscowość)

………………………………………….
(ulica, nr domu/lokalu)

………………………………………….
( kod pocztowy, miejscowość)

………………………………………….
(pesel)

                                                                 OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz.  1000  z  późn.  zm.)  wyrażam  zgodę  na  gromadzenie,  przetwarzanie  oraz  wykorzystywanie  moich
poniższych danych osobowych przez Związek Międzygminny„Eko-Przyszłość” w Nowej Soli (administratora
danych) niezbędnych w celu powiadamiania mnie wiadomościami e-mail lub krótką wiadomością  tekstową
sms o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numer telefonu Adres e-mail

Jednocześnie  oświadczam,  że  zostałem/am*  poinformowany/a*  o  fakcie,  że  przekazywanie  informacji
w  niniejszej  formie  nie  jest  obowiązkiem  Związku  Międzygminnego  „Eko-Przyszłość”  oraz,  że  brak
otrzymania  stosownej  informacji  nie  wpływa  w  żaden  sposób  na  mój  obowiązek  zapłaty  należności
pieniężnych w ustawowym terminie.  Nadto oświadczam, że jestem świadomy/a*,  że w przypadku podania
numeru telefonu i jednocześnie adresu e-mail – wszelkie powiadomienia będą wysyłane wyłącznie na adres
e-mail.
Oświadczam,  że  zostałem/am*  poinformowany/a*  o  dobrowolności  podania  niniejszych  danych  oraz
o przysługującym mi prawie wglądu do podanych danych, ich poprawiania  lub żądania usunięcia.

                                                                            …………………………………………………………
                                                                                                        ( czytelny podpis )
*niepotrzebne skreślić
 
                                                                     



Szanowni Państwo,

Związek  Międzygminny  „Eko-Przyszłość”  w  Nowej  Soli  informuje,  że  wprowadza  sms-owy
i  e-mail-owy system informowania zobowiązanych o  powstaniu zaległości  z  tytułu opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Osoba,  która  wyrazi  zgodę  na  umieszczenie  swojego  numeru telefonu  komórkowego  lub  adresu
e-mail  w  bazie  danych   Związku  Międzygminnego  „Eko-Przyszłość”  w  Nowej  Soli,  będzie
otrzymywać  krótkie wiadomości tekstowe (sms-y) lub informacje e-mail w przypadku wystąpienia
zaległości.  Jeżeli  zobowiązany  uiści  zaległość  w  terminie  7  dni  od  daty  otrzymania  wiadomości
tekstowej (sms) lub e-mail to uniknie kosztów upomnienia.

W  związku  z  powyższym  zachęcamy  do  wypełnienia  oświadczenia  i złożenia  bezpośrednio
w  Związku  Międzygminnym „Eko-Przyszłość”  w  Nowej  Soli,  ul.  Arciszewskiego  10,
67-100 Nowa Sól w godzinach jego pracy lub przesłania pocztą.
Oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane.

Oświadczenie jest dostępne na naszej stronie: www.eko-przyszlosc.pl

                                                                                                        Zarząd Związku Międzygminnego
                                                                                                                 „EKO-PRZYSZŁOŚĆ”


