Miejski System Powiadamiania SMS – Regulamin usługi
§1
Miejski System Powiadamiania SMS przeznaczony jest przede wszystkim dla mieszkańców
Miasta Nowego Sącza. Głównym jego celem jest informowanie mieszkańców miasta poprzez
wiadomości SMS o występujących w mieście zagrożeniach zdrowia i życia, ostrzeżeniach
meteorologicznych lub hydrologicznych (np. burze, silne opady, silne wichury i inne),
wydarzeniach kulturalnych i sportowych, zmianach w publicznym transporcie zbiorowym,
o sprawach z zakresu gospodarki komunalnej, zarządów osiedli czy zbliżającym się terminie
płatności podatków i opłat.
§2
1. Użytkownik tj. osoba, która rejestruje swój numer telefonu w Miejskim Systemie
Powiadamiania SMS, udostępnia dane takie jak numer telefonu dobrowolnie w celu
otrzymywania wiadomości SMS, zgodnie z wybranymi przez siebie opcjami podczas
dokonywania rejestracji.
2. Zarejestrowanie się w Miejskim Systemie Powiadamiania SMS poprzez formularz on-line
lub SMS oznacza zawarcie przez Użytkownika z Miastem Nowy Sacz nieodpłatnej
umowy, której przedmiotem jest informowanie przez Miasto Nowy Sącz Użytkowników
o zdarzeniach z par. 1 za pomocą wiadomości SMS.
3. W związku z zawarciem umowy, o której mowa w ust. 2 przekazane przez Użytkownika
dane osobowe w postaci numeru telefonu przetwarzane będą przez Miasto Nowy Sącz –
Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz 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.).
4. Umowa, o której mowa w ust. 2 powyżej ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy
Użytkownik dokona rezygnacji w sposób określony w ust. 7 lub w przypadku, gdy Miasto
Nowy Sącz zaprzestanie świadczenia tego rodzaju usługi w stosunku do wszystkich
Użytkowników, o czym zostaną oni poinformowani wiadomości SMS.
5. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
1) wysyłając SMS pod numer 799 599 523 w treści wpisując wybrany „Kod rejestrujący”
wskazany w ust. 8,
2) wypełniając formularz dostępny na stronie www.nowysacz.serwersms.pl zaznaczając
opcję „Zapisz się”.
6. Użytkownikowi przysługuje w każdym momencie prawo do modyfikacji złożonych
danych, jak również do rezygnacji z otrzymywania wiadomości SMS.
7. Rezygnacji można dokonać za pomocą formularza dostępnego na stronie rejestracji
www.nowysacz.serwersms.pl zaznaczając opcję "Usuń numer" lub wysyłając SMS na
numer 799 599 523 w treści wpisując odpowiedni „Kod wyrejestrowujący” wskazany
w ust. 8. Złożenie przez Użytkownika rezygnacji w podany wyżej sposób powoduje, że

dana osobowa w postaci numeru telefonu zostanie usunięta z bazy Miejskiego Systemu
Powiadamiania SMS.
8. W poniższej tabeli zawarte są rodzaje serwisów informacyjnych oraz kody rejestrujące
i wyrejestrowujące:
Serwis informacyjny

Kody
rejestrujące

Kody
wyrejestrowujące

Tak.01

Nie.01

Tak.02

Nie.02

Tak.03

Nie.03

Tak.03he
Tak.03pz
Tak.03ko
Tak.03bw
Tak.03cg
Tak.03fp
Tak.03ce
Tak.03sm
Tak.03ps
Tak.03mk
Tak.03wp
Tak.03go
Tak.03na
Tak.03kw
Tak.03bd
Tak.03zp
Tak.04
Tak.05
Tak.06

Nie.03he
Nie.03pz
Nie.03ko
Nie.03bw
Nie.03cg
Nie.03fp
Nie.03ce
Nie.03sm
Nie.03ps
Nie.03mk
Nie.03wp
Nie.03go
Nie.031na
Nie.03kw
Nie.03bd
Nie.03zp
Nie.04
Nie.05
Nie.06

Tak.07

Nie.07

Tak.08

Nie.08

Tak.09

Nie.09

WSZYSTKIE KOMUNIKATY
(Użytkownik będzie otrzymywał komunikaty z
wszystkich serwisów informacyjnych, z wyjątkiem
tych dotyczących podatków i opłat)
Wydarzenia Kulturalne i Sportowe
Zagrożenia, ostrzeżenia, sytuacje kryzysowe (obszar
całego miasta)
Osiedle Helena
Osiedle Przetakówka/Zabełcze
Osiedle Kochanowskiego
Osiedle Barskie/Westerplatte
Osiedle Chruślice/Gołąbkowice
Osiedle Falkowa/Piątkowa
Osiedle Centrum
Osiedle Stare Miasto
Osiedle Przydworcowe/Szujskie
Osiedle Millenium/Kilińskiego
Osiedle Wojska Polskiego
Osiedle Gorzków
Osiedle Nawojowska
Osiedle Kaduk/Wólki
Osiedle Biegonice/Dąbrówka
Osiedle Zawada/Poręba Mała
Publiczny Transport Zbiorowy
Gospodarka Komunalna
Zarządy Osiedli
Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności
podatków i opłat – dotyczy osób fizycznych
Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności
podatków i opłat – dotyczy osób prawnych
Powiadomienie o zbliżającym się terminie płatności
podatku od środków transportowych – dotyczy osób
fizycznych i osób prawnych

§3
Zgromadzone dane w postaci numerów telefonów będą wykorzystane wyłącznie do
przesyłania Użytkownikom wiadomości SMS przez Miasto Nowy Sącz i mogą być
przekazywane innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji usługi, o której mowa
w niniejszym regulaminie, polegającej na wysyłaniu wiadomości SMS.

§4
Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów otrzymywanych wiadomości SMS.
§5
Użytkownik ponosi opłatę za wysłanie wiadomości SMS rejestrującej lub wyrejestrowującej
z systemu, zgodną z cennikiem właściwego operatora GSM, w którym Użytkownik posiada
telefon komórkowy.
§6
Czas dostarczenia do Użytkownika wiadomości SMS jest uzależniony od przesilenia sieci
operatora telefonii komórkowej, w którym Użytkownik posiada telefon komórkowy.
§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 Nowego Sącza informuje, że administratorem
Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Nowego Sącza – Urząd Miasta, 33-300
Nowy Sącz, ul. Rynek 1.
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