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Regulamin 

systemu informacyjnego SMS Gminy Czosnów 
 
1. Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje normujące zasady bezpiecznego 

korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych SMS, oferowanych przez Urząd 
Gminy Czosnów. 

 
2. Warunkiem korzystania z usług informacyjnych SMS jest: 

 
• wypełnienie formularza rejestracyjnego internetowego dostępnego na stronie 

https://smscenter.pl/mod/czosnow lub 
• wysłanie SMS na numer 664 079 843 o treści TAK. XX, gdzie XX oznacza kod sołectwa 

określony w załączniku nr 1 do Regulaminu (opłata zgodnie z taryfą operatora), 
• akceptacja poniższego regulaminu, który stanowi jedyny dokument regulujący kwestie 

dostępności usług i reklamacji związanych z ich świadczeniem. 
3. Informacje ogólne: 

 
3.1. Dostawcą usług informacyjnych systemu informacyjnego SMS Gminy Czosnów jest 

Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. 
3.2. Urząd Gminy Czosnów ponosi pełną odpowiedzialność za formułę i treści oferowane 

w ramach Serwisu. 
3.3. Odbiorcą usług Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca 

numer telefonu komórkowego w dowolnej krajowej sieci, zwana dalej Subskrybentem. 
3.4. Usługa serwisu dotyczy informacji z następujących kategorii: 

• sytuacji kryzysowych w gminie zagrażających zdrowiu i życiu, 
• zagrożeniach meteorologicznych lub hydrologicznych (np. wichury, śnieżyce, 

podniesione stany wód), 
• wydarzeniach  kulturalnych  i  sportowych  (np.  festyny,  imprezy  sportowe, 

koncerty), 
• innych istotnych informacji mających wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie 

Urzędu Gminy Czosnów oraz lokalnej społeczności. 
3.5. Wybierając kod swojego sołectwa Subskrybent otrzyma informacje i komunikaty z 

zakresu funkcjonowania Urzędu Gminy Czosnów, Gminy Czosnów jak i wybranego 
sołectwa. 

4. Dostępność usługi: 
 

4.1. Subskrypcja serwisu wiąże się z automatycznym wyborem kategorii informacji 
wymienionych w pkt. 3.4. Kategorie informacji są kategoriami obowiązkowymi i 
determinuje możliwość korzystania z serwisu. 

4.2. Wiadomości z informacjami będą przesyłane do Subskrybenta począwszy od dnia 
aktywacji wybranej usługi w Serwisie. Częstotliwość dostarczania informacji jest 
zależna od pojawiających się istotnych informacji z zakresu tematycznego kategorii. 

4.3. W celu aktywowania wybranej usługi w Serwisie Subskrybent wypełnia internetowy 
formularz rejestracyjny na stronie internetowej https://smscenter.pl/mod/czosnow lub 
przesyła SMS o odpowiedniej treści na numer 664 079 843. 
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4.4. Pełna aktywacja usługi drogą internetową następuje po wpisaniu kodu aktywacyjnego, 
który Subskrybent otrzymuje na wskazany numer telefonu SMS z kodem 
potwierdzającym i przepisaniu otrzymanego kodu we wskazane pole formularza. 

4.5. Rezygnacja z subskrypcji usług odbywa się po zalogowaniu się Subskrybenta do 
systemu informacyjnego SMS, przy wykorzystaniu formularza do usuwania 
subskrybenta, dostępnego na stronie https://smscenter.pl/mod/czosnow lub wysłanie 
sms na nr 664 079 843 o treści: NIE.XX, gdzie XX oznacza kod sołectwa określony w 
załączniku nr 1 do Regulaminu (opłata zgodnie z taryfą operatora), 

4.6. Otrzymywanie SMS-ów z systemu informacyjnego SMS Gminy Czosnów jest usługą 
całkowicie bezpłatną. 

5. Reklamacje: 
 

5.1. Urząd Gminy Czosnów nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych 
bezpośrednio przez operatorów sieci komórkowych, niezależnych od Urzędu Gminy 
w Czosnowie, a w szczególności za reklamacje związane z niedostarczeniem lub 
nieregularnym dostarczaniem, a także za opóźnienia w dostarczaniu zamówionych 
treści do Subskrybenta, uprzednio wysłanych przez Urząd Gminy Czosnów na jego 
telefon komórkowy. 

5.2. Urząd Gminy Czosnów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie 
niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na 
stronie Regulaminu www.czosnow.pl w dniu wprowadzenia zmian. 

5.3. Wszelkie uwagi, reklamacje dotyczące działania serwisu oraz inne pytania związane 
z usługą prosimy kierować pod adres e-mail: sekretariat@czosnow.pl lub też zgłaszać 
listownie na adres: Urząd Gminy Czosnów, ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów, z 
dopiskiem „Reklamacja systemu informacyjnego SMS”. 

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – obowiązek informacyjny RODO 
 
Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również jako „RODO”), 
informujemy Panią/Pana o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 
o prawach z zakresu ochrony danych osobowych przysługujących Pani/Panu na gruncie RODO. 

6.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Czosnów, adres: ul. 
Gminna 6, 05-152 Czosnów, sekretariat@czosnow.pl (dalej również jako „ADO”).  

6.2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych 
może skontaktować się Pani/Pan z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@czosnow.pl  

6.3. ADO przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 
1 lit. a RODO) udzielonej w celu korzystania z usługi informacyjnej SMS na terenie 
Gminy Czosnów. 

6.4. W związku z przetwarzaniem danych, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 
mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO 
przetwarzają dane osobowe, na polecenie ADO. 

6.5. Pani/Pana Dane w będą przetwarzane przez okres korzysta przez Pana/Panią z usługi 
sms.  

6.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, po spełnieniu 
określonych w RODO przesłanek, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  
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a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do przenoszenia danych osobowych; 
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 

zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6.7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO 
Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. (Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6.8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do 
korzystania z usługi informacyjnej SMS na terenie Gminy Czosnów. 

 
 

Regulamin obowiązuje od 30 stycznia 2023 roku 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu systemu informacyjnego SMS Gminy Czosnów 
 
 

Kody sołectw: 
 

1 - ADAMÓWEK 
 
2 - ALEKSANDRÓW 

 
3 - AUGUSTÓWEK 

 
4 - BRZOZÓWKA 

 
5 - CYBULICE 

 
6 - CYBULICE DUŻE 

7 - CYBULICE MAŁE 
 
8 - CZĄSTKÓW MAZOWIECKI 

 
9 - CZĄSTKÓW POLSKI 

 
10 - CZECZOTKI 

 
11 - CZOSNÓW 

 
12 - DĄBRÓWKA 

 
13 - DĘBINA 

 
14 - DOBRZYŃ 

15 - IZABELIN – DZIEKANÓWEK 
 
16 - JANÓW MIKOŁAJÓWKA 

 
17 - JANÓWEK 

 
18 - JESIONKA 

 
19 - KALISZKI 

 
20 - KAZUŃ BIELANY 

 
21 - KAZUŃ NOWY OSIEDLE 

 
22 - KAZUŃ NOWY – SADY 

 
23 - KAZUŃ POLSKI 

24 - KIŚCINNE – WIERSZE 
 
25 - ŁOMNA 

 
26 - ŁOMNA LAS 

 
27 - ŁOSIA WÓLKA 

 
28 - MAŁOCICE 

29 - PALMIRY 
 
30 - PIEŃKÓW 

 
31 - SOWIA WOLA 

 
32 - SOWIA WOLA FOLWARCZNA 

 
33 - TRUSKAWKA 

 
34 - WRZOSÓWKA – WÓLKA 
CZOSNOWSKA 
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