Regulamin usługi Działdowskiego Systemu Powiadamiania SMS
§1
Definicje
W niniejszym regulaminie stosuje się następujące definicje i skróty:
DSP SMS – Działdowski System Powiadamiania SMS
Użytkownik – odbiorca wiadomości tekstowych SMS wysyłanych przez Usługodawcę, w ramach
DSP SMS.
Usługodawca – Gmina-Miasto Działdowo, administrator usługi DSP SMS.
Umowa – zawarte w momencie rejestracji Użytkownika do DSP SMS nieodpłatne zobowiązanie,
w ramach którego Usługodawca będzie świadczył na rzecz Użytkownika usługę, o której mowa
w §2.
Rejestracja – przystąpienie Użytkownika do DSP SMS, będące równoznacznym z zawarciem
Umowy, której przedmiot określony został w §2.
§2
Przedmiot umowy
1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi informowania
mieszkańców miasta Działdowa poprzez wiadomości SMS o występujących w mieście
zagrożeniach zdrowia i życia, przerwach w dostawach wody, gazu i energii, utrudnieniach
drogowych i zmianach w organizacji ruchu drogowego oraz wybranych wydarzeniach
kulturalnych i sportowych odbywających się w mieście, w ramach DSP SMS.
2. Usługodawca zobowiązuje się do przekazywania Użytkownikom wyłącznie informacji, co do
których posiada sprawdzoną wiedzę.
3. Czas dostarczenia do Użytkownika wiadomości SMS jest uzależniony od przesilenia sieci
operatora telefonii komórkowej, z którym Użytkownik ma zawartą umowę na świadczenie
usług komunikacyjnych.
§3
Sposoby rejestrowania i rezygnacji
1. DSP SMS przeznaczony jest dla mieszkańców miasta Działdowa.
2. Rejestracji do DSP SMS można dokonać na dwa sposoby:
a) wypełniając
formularz
elektroniczny
dostępny
na
stronie
internetowej
dzialdowo.serwersms.pl;
b) korzystając z pomocy urzędnika w Urzędzie Miasta Działdowa, ul. Zamkowa 12, parter,
pok. nr 1 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, Pl. Mickiewicza 43.
3. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do rezygnacji z otrzymywania
wiadomości w ramach DSP SMS.
4. Rezygnacji z usługi można dokonać na dwa sposoby:
a) wypełniając
formularz
elektroniczny
dostępny
na
stronie
internetowej
dzialdowo.serwersms.pl, poprzez zaznaczenie opcji „Wypisz się”;
b) korzystając z pomocy urzędnika w Urzędzie Miasta Działdowa, ul. Zamkowa 12, parter,
pok. nr 1 lub w Wydziale Spraw Obywatelskich, Pl. Mickiewicza 43.

5. Złożenie przez Użytkownika rezygnacji powoduje, usunięcie z bazy DSP SMS jego danych
w postaci numeru telefonu.
§4
Administrowanie danych
1. Użytkownik udostępnia Usługodawcy dane, w postaci numeru telefonu, dobrowolnie w celu
Rejestracji do DSP SMS.
2. W związku z zawarciem Umowy, przekazane przez Użytkownika dane osobowe w postaci
numeru telefonu przetwarzane będą przez Usługodawcę – Urząd Miasta Działdowa,
ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922 t.j.).
3. Zgromadzone dane w postaci numerów telefonów będą wykorzystane wyłącznie w celu
realizacji niniejszej Umowy i mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu
realizacji usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie.
4. Użytkownik ma prawo wglądu do danych, ich poprawiania oraz możliwość zaprzestania ich
przetwarzania.
§5
Rozwiązanie umowy
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy Użytkownik dokona rezygnacji z usługi w jeden ze
sposobów określonych w §3 ust. 4 lub w przypadku, gdy Usługodawca zaprzestanie świadczenia
tego rodzaju usługi w stosunku do wszystkich Użytkowników, o czym zostaną oni poinformowani
w wiadomości SMS.
§6
Koszty usługi
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywania wiadomości SMS.
§7
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2016, poz. 922 t.j.) Urząd Miasta Działdowa informuje, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowa – Urząd Miasta, 13-200 Działdowo, ul. Zamkowa 1.
Regulamin obowiązuje od dnia wejścia w życie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Systemu
Powiadamiania SMS dla Gminy-Miasto Działdowo.

