Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników
„Gminnego Systemu Powiadomienia SMS.DOPIEWO.PL”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usługi świadczonej na rzecz Użytkownika ,
w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS.DOPIEWO.PL, zwanego dalej Systemem.
2. Usługodawcą jest Gmina Dopiewo, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo.
3. Użytkownikiem usługi jest osoba, będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM,
która zarejestrowała się w Systemie.
4. Poprzez rejestrację w systemie wyraża ona zgodę na otrzymywanie informacji w postaci SMS , której
nadawcą jest Usługodawca.
5. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
6. Regulamin obowiązuje od dnia 7.09.2017 r.
§ 2 Zasady korzystania z Usługi
1. Korzystanie z Usługi odbywa się za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.
3. Do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych SMS-ów uprawnione są osoby, które zarejestrują
się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.
4. Rejestracja w systemie polega na wypełnieniu formularza dostępnego pod adresem
https://sms.dopiewo.pl.
5. Rejestracja w Systemie poprzez formularz www jest bezpłatna. W wyniku rejestracji wskazany przez
Użytkownika numer telefonu zostanie umieszczony w bazie danych.
6. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie
jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
7. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w każdej chwili poprzez wyrejestrowanie
swojego numeru telefonu z Systemu.
8. Prawidłowe i skuteczne wyrejestrowanie numeru telefonu Użytkownika z Systemu polega na
wypełnieniu przez niego formularza dostępnego pod adresem https://sms.dopiewo.pl/wypisz.
W wyniku wyrejestrowania wskazany numer telefonu Użytkownika zostanie usunięty z bazy
§ 3 Przesyłane treści
1. Usługodawca będzie przesyłać Użytkownikowi zarejestrowanemu w Systemie treści o charakterze
informacyjnym w postaci SMS-ów, dotyczące Gminy Dopiewo, zwłaszcza sytuacji alarmowych
(nagłych zagrożeń), wydarzeń (społecznych, kulturalnych, sportowych i innych) i komunikatów
urzędowych.
2. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) ani
nie udostępniać bazy numerów telefonów komórkowych innym podmiotom.
§ 4 Odpowiedzialność
1. Usługodawca odpowiada za treści przesyłane w ramach Usług.
2. Usługodawca nie odpowiada za:
a. problemy w świadczeniu Usługi, które nastąpiły wskutek zdarzeń, których Usługodawca nie
był w stanie przewidzieć i którym nie mógł zapobiec (awarie infrastruktury technicznej,
przeciążenia sieci telekomunikacyjnej, zdarzenia określane mianem siły wyższej, itp.)
b. za jakość usług telekomunikacyjnych w standardzie GSM, w oparciu o które świadczone są
Usługi,
c. korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym
spowodowane.
a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego
Użytkownika i szkody tym spowodowane,

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów
prawa lub z innej ważnej przyczyny.
2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana do Użytkowników Usługi jako komunikat SMS
oraz zostanie zamieszczona na stronie Usługodawcy: https://www.dopiewo.pl/sms.
3. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać drogą elektroniczną:
urzad_gminy@dopiewo.pl. Usługodawca rozpatrzy je w terminie 30 dni od daty otrzymania.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.
5. Spory rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

