
…………….., dn. ……………………… 
…………………………………………. (miejscowość)  

(imię i nazwisko) 

 
………………………………………….  

(ulica, nr domu/lokalu) 

 
………………………………………….  

(miejscowość, kod pocztowy) 

 

…………………………………………. 
(PESEL/NIP) 

 
……………………………………… 

(nieruchomość  położona w miejscowości)                            Wójt Gminy Dobra  
34-642 DOBRA 233 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych 
osobowych niezbędnych w celu powiadamiania mnie krótką wiadomością tekstową sms. 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie sms o: 

  
1. terminach płatności (zapłaty) podatków i opłat lokalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

2. zaległościach w podatkach i opłatach lokalnych, w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi1 
            na wskazany nr telefonu  
 
1. Numer telefonu  

 
 
Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam* poinformowany/poinformowana* o fakcie, że: 
  

• przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Wójta Gminy Dobra, 
  

• brak otrzymania stosownej informacji nie wpływa w żaden sposób na mój obowiązek zapłaty należności 
pieniężnych w ustawowym terminie. 
 

• Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie w celach 
wskazanych w niniejszej zgodzie przez Wójta Gminy Dobra 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. 

 

 
…………………………………………………………  

( data i czytelny podpis ) 
 
1 W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1294) wierzyciel 
może podejmować działania informacyjne, w przypadku gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy 
nie został wystawiony. Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej 
 
Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Dobra 34-642 Dobra 233, w imieniu której działa Wójt Gminy Dobra.  
Z Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, 
dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem: https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
Nr karty podatnika …………… 
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