
REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS  

GMINY SADOWNE 

 

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin zawiera niezbędne informacje normujące zasady bezpiecznego 

korzystania z bezpłatnych usług informatycznych SMS, oferowanych przez Urząd Gminy 

Sadowne. 

2. UŜytkownikiem Systemu jest kaŜda osoba fizyczna (zwana dalej „UŜytkownikiem”), 

która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu, 

wyraŜając tym samym akceptację wszystkich postanowień Regulaminu oraz 

otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe, o treści 

ustalonej przez Urząd. 
 

§ 2 Zasady korzystania z Systemu 

1. Usługa powiadomień SMS umoŜliwia otrzymywanie informacji w postaci bezpłatnych 

wiadomości SMS na telefony komórkowe dla UŜytkowników, którzy dokonali 

prawidłowej rejestracji do Systemu. 

2. KaŜda osoba, będąca uŜytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM moŜe 

dokonać rejestracji w Systemie poprzez: 

a) wysłanie wiadomości SMS na numer 518-271-315 o treści  KOD_REJESTRUJĄCY 

przypisany do kaŜdego sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu, 

b) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.sadowne.pl 

i przesłanie go na maila ug_sadowne@pro.pl (załącznik nr 2), 

c) wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w Urzędzie i złoŜenie go 

w pokoju nr 18 (załącznik nr 2). 

3. Prawidłowa rejestracja w systemie powiadamiania SMS jest potwierdzona przesłaniem 

przez System powitalnej wiadomości SMS do UŜytkownika. 

4. UŜytkownik moŜe w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z powiadomień 

SMS dokonując wyrejestrowania się z Systemu poprzez: 

a) wysłanie wiadomości SMS o treści KOD_REJESTRUJĄCY.STOP na numer         

518-271-315, 

b) wypełnienie wniosku o wyrejestrowanie dostępnego na stronie www.sadowne.pl 

i przesłanie go na maila ug_sadowne@pro.pl (załącznik nr 3), 



c) wypełnienie wniosku o wyrejestrowanie, dostępnego w Urzędzie i złoŜenie go 

w pokoju nr 18 (załącznik nr 3). 

5. Prawidłowe wyrejestrowanie z systemu potwierdzone jest komunikatem SMS wysłanym 

do UŜytkownika. 

6. UŜytkownik zobowiązuje się do aktualizacji danych poprzez złoŜenie pisemnej informacji 

zawierającej nowe dane i wysłanie jej na maila ug_sadowne@pro.pl lub złoŜenie 

w siedzibie Urzędu  pokój nr 18 (załącznik nr 4). 

7. UŜytkownik nie ponosi Ŝadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych 

przez Urząd, prócz kosztów wysłania wiadomości SMS podczas procesu rejestracji oraz 

wyrejestrowania, który jest zgodny z posiadanym przez UŜytkownika planem taryfowym 

u danego operatora GSM. 
 

§ 3 Przesyłanie treści 

1. W ramach systemu powiadamiania SMS Urząd zobowiązuje się przekazywać 

UŜytkownikom na ich telefony komórkowe wiadomości SMS zawierające treści m.in. o: 

a) zebraniach wiejskich, 

b) terminach płatności opłat za wywóz śmieci czy terminach płatności podatku, 

c) nadchodzących zagroŜeniach (np. wichury, gwałtowne burze), 

d) waŜnych wydarzeniach w gminie, 

e) o bieŜących sprawach związanych z działalnością Urzędu, 

f) imprezach kulturalnych i sportowych, 

g) edukacji szkolnej i przedszkolnej, 

h) bezpłatnych badaniach lekarskich, kursach, szkoleniach, itp., 

2. Urząd Gminy Sadowne zobowiązuje się do przesyłania wiadomości SMS jedynie do 

UŜytkowników, którzy poprzez rejestrację do systemu wyrazili zgodę na ich 

otrzymywanie. 

3. Urząd Gminy zapewnia, Ŝe podany numer wykorzystany będzie tylko i wyłącznie do 

wysyłania SMS-ów, których treść ma charakter informacyjny i jest związana 

z wydarzeniami w Gminie Sadowne. 

4. Na podany numer telefonu nie będą wysyłane reklamy, spam, itp. 

 

§ 4 Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z Systemu jest równoznaczne z wyraŜeniem zgody przez UŜytkownika na 

przetwarzanie jego danych osobowych przez Urząd na potrzeby korzystania z Systemu 



zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 

poz. 1182 z późn. zm.). 

2. Urząd Gminy Sadowne zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego 

Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych bądź z innej uzasadnionej przyczyny. 

3. Informacja o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu kaŜdorazowo zamieszczana 

będzie na stronie internetowej Urzędu. 

4. Decyzje we wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie 

podejmuje Urząd. 

5. Regulamin korzystania z systemu powiadamiania SMS obowiązuje od dnia 15 maja 

2015r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Regulaminu 

 

SOŁECTWO  KOD REJESTRUJĄCY 

Bojewo UGSADOWNE.BOJEWO 

Grabiny UGSADOWNE.GRABINY 

Kolonia Złotki UGSADOWNE.KOLONIAZLOTKI 

KołodziąŜ UGSADOWNE.KOLODZIAZ 

KołodziąŜ Rybie UGSADOWNE.KOLODZIAZRYBIE 

Krupińskie UGSADOWNE.KRUPINSKIE 

Kocielnik UGSADOWNE.KOCIELNIK 

Morzyczyn Włościański UGSADOWNE.MORZYCZYNWLOSC 

Morzyczyn Włóki UGSADOWNE.MORZYCZYNWLOKI 

Ocięte UGSADOWNE.OCIETE 

Orzełek UGSADOWNE.ORZELEK 

Płatkownica UGSADOWNE.PLATKOWNICA 

RaŜny UGSADOWNE.RAZNY 

Sadoleś UGSADOWNE.SADOLES 

Sadowne UGSADOWNE.SADOWNE 

Sokółka UGSADOWNE.SOKOLKA 

Sojkówek UGSADOWNE.SOJKOWEK 

Szynkarzyzna UGSADOWNE.SZYNKARZYZNA 

Wilczogęby UGSADOWNE.WILCZOGEBY 

Zalesie UGSADOWNE.ZALESIE 

Zarzetka UGSADOWNE.ZARZETKA 

Zieleniec UGSADOWNE.ZIELENIEC 

Złotki UGSADOWNE.ZLOTKI 

 


