
Regulamin „Serwisu SMS Gminy Pomiechówek” 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze 

świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Serwisu SMS 

Gminy Pomiechówek (zwanego dalej „Usługą”). 

2. Usługodawcą jest Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą przy ul. Szkolnej 1a, 05-180 

Pomiechówek  (zwany dalej „Usługodawcą”). 

3. Każda osoba, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Serwisu SMS Gminy 

Pomiechówek wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści 

ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi  (zwana dalej „Użytkownikiem”). 

4. Użytkownikiem mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. 

5. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu. 

§2 

Zasady korzystania z usługi 

1. Uprawnione do otrzymywania bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które wyślą 

prawidłową wiadomość SMS rejestrującą ją w systemie. 

2. Prawidłowa rejestracja w Serwisie SMS Gminy Pomiechówek polega na wysłaniu 

wiadomości SMS o treści: 

 

  SMS o treści TAK.POM na numer  661-000-209 – STREFA MIESZKAŃCA  

(wydarzenia kulturalne, sportowe, sprawy społeczne) 

 

 SMS o treści TAK.BEZP na numer  661-000-209 – BEZPIECZEŃSTWO 
(sytuacje kryzysowe, zagrożenia pogodowe, awarie) 

 
Każda kategoria wymaga wysłania oddzielnej wiadomości SMS. 

3. Rezygnacja z Usługi polega na wysłaniu przez Użytkownika widomości SMS o treści: 

 

 SMS o treści NIE z nazwą serwisu, otrzymywanego przez Użytkownika np.: NIE.POM  

na numer 661-000-209 

 
Jeśli Użytkownik korzystał z więcej niż jednego serwisu, wyrejestrowanie wymaga wysłania 

wiadomości SMS dla każdego serwisu oddzielnie.  

4. Koszt wysłania wiadomości zarejestrowania i wyrejestrowania ponosi Użytkownik, który jest 

zgodny z planem taryfowym operatora Użytkownika. 

5. W przypadku zmiany numeru telefonu Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru 

telefonu. Aktualizacja polega na wyrejestrowaniu przy pomocy aktualnego numeru  

i zarejestrowaniu się  za pomocą nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika. 



6. Użytkownik poprzez rejestrację wyraża zgodę na otrzymywanie zamówionych informacji  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  

(Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wysyłanych przez Usługodawcę. 

 

§3 

Postanowienia końcowe 

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej  

w Polsce. 

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi. 

3. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania wiadomości wyłącznie do Użytkowników, którzy 

wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.  

4. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania wiadomości wyłącznie o sprawach i zdarzeniach 

dotyczących Usługodawcy. 

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

 problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, którym 

Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie zapobiec lub 

których nie był w stanie przewidzieć; 

 korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do korzystania z telefonu komórkowego;  

 korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym 

spowodowane; 

 przerwy w świadczeniu usługi zaistniałe z przyczyn technicznych wynikających  

z infrastruktury technicznej Usługodawcy (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu); 

 ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają 

Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi. 

 utracone korzyści mogące wyniknąć z przyczyn wymienionych w § 3 ust. 6 niniejszego 

regulaminu. 

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 (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ). 

7. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana będzie na stronie 

www.pomiechowek.pl  

8. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać  listownie na adres Usługodawcy 

lub składać osobiście w siedzibie Usługodawcy. Reklamacje Użytkowników będą 

rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty otrzymania. 

9. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmie Usługodawca. 

10. Wszystkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy 

dla siedziby Usługodawcy. 

 

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu serwisu SMS Gminy Pomiechówek 

obowiązuje od dnia 07.11.2013 r.  

 


