
.............................., dnia .................  
   (miejscowość) 

.................................................  
(imię i nazwisko)  
.................................................  
(adres)  
.................................................  
(PESEL) 

Wójt Gminy Rokietnica  
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz wykorzystanie podanego poniżej numeru 
komórkowego w celu usprawnienia procesu naliczenia i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym, poprzez: 
 
1) dostarczanie mi - w formie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS - przypomnień o zbliżającym się 
terminie płatności; 
2) umożliwienie Urzędowi Gminy Rokietnica nawiązania ze mną kontaktu w związku z ewentualną 
potrzebą udzielenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących naliczenia opłaty (nieścisłości czy też 
nieprawidłowości w złożonych deklaracjach, nadpłaty  bądź zaległości itp.). 
 
Oświadczam, że zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana o fakcie, iż przekazywanie 
informacji w formie SMS nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Rokietnica, a brak otrzymania informacji 
w formie SMS nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w 
terminie ustawowym.  
 
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie w 
celach wskazanych w niniejszej zgodzie przez Wójta Gminy Rokietnica jako wierzyciela należności 
pieniężnych aktualnie i w przyszłości.  
Jednocześnie oświadczam, że zostałem / zostałam poinformowany / poinformowana 
o dobrowolności podania niniejszych danych oraz przysługującym mi prawie wglądu do podanych 
danych, ich poprawiania lub żądania usunięcia. 

 

1. Numer telefonu komórkowego: 
 

2. Akceptuję powyższe warunki 3. Rezygnuję z otrzymywania powiadomień SMS  
        (dla zarejestrowanych użytkowników) 

4. Data i czytelny podpis: 
 
 
 
 

5. Data i czytelny podpis 
 
 
 
 
 

 
W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania 
wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków 
egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 656), przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania 
środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności poprzez internetowy 
portal informacyjny, krótką wiadomość tekstową (SMS), e-mail, telefon, faks, o terminie zapłaty należności 
pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu 
niezapłacenia w terminie należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących 
powstać kosztach egzekucyjnych. 

 


