
                             
  .............................., dnia .........................  

                                                          (miejscowość) 

.................................................  
                          (imię i nazwisko)  

 
.................................................  
 
.................................................                                   Burmistrz Miasta Mława 
                               (adres)  

                                                                                                      ul. Stary Rynek 19 
.................................................                                   06-500  Mława 
                            (PESEL)  

 
 
 
 
 

FORMULARZ ZMIANY/WYREJESTROWANIA* NUMERU TELEFONU 
Z SYSTEMU POWIADAMIANIA SMS MIASTA MŁAWA 

 
 
 

Zgodnie z zapisem § 2 pkt. 3 i 4 „Regulaminu Systemu Powiadamiania SMS Miasta Mława” proszę o: 
 
 
     Zmianę zarejestrowanego przeze mnie w systemie numeru telefonu na inny, tj. ……………………….** 
 
 
     Usunięcie zarejestrowanego przeze mnie w systemie numeru telefonu …………………………………** 
     
 
     Niepowiadamianie mnie o terminach płatności oraz zaległościach w podatkach lokalnych i opłatach                  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi** 
 
 

Niepowiadamianie mnie o wydarzeniach kulturalnych** 
 
 
Niepowiadamianie mnie o wszelkich informacjach istotnych dla mieszkańców miasta** 
 

 
 
* niewłaściwe skreślić 

** wła ściwe zaznaczyć 

 
 
 
 
 
                                                                                  ………………………………………………………………… 
                                                                                                            data i czytelny podpis 
 
 
 



 

 

Na podstawie zapisów 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 
(zwanego RODO) informujemy, iż: 

 

• Administratorem pozyskanych danych jest Burmistrz Miasta Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława.  

• Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wysyłając korespondencję elektroniczną pod adres 

iod@mlawa.pl. 

• Celem przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest możliwość korzystania z Systemu Powiadamiania SMS 

Miasta Mława. 

• Administrator nie planuje udostępniać danych przekazanych w niniejszym formularzu. 

• Administrator danych nie zamierza przekazywać pozyskanych danych do państw trzecich ani do organizacji 

międzynarodowych. 

• Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez cały okres realizacji Usługi oraz 10 lat na potrzeby archiwizacji. 

• Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do danych osobowych, mają prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia 

danych (jeżeli jest to możliwe). 

• Osoby, których dane dotyczą mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

• Administrator danych nie planuje przetwarzać zebranych danych do innych celów niż te, dla których zostały zebrane. 

Wyjątkiem jest sytuacja gdy przetwarzanie będzie wynikało z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

 


