………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

………………………………………………………………
(kod pocztowy, miejscowość)

………………………………………………………………
(pesel)

Prezydent Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
Oświadczenie

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o terminach płatności, występujących
zaległościach wraz z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi, a także o powstałych nadpłatach
w podatkach i opłatach stanowiących dochód Miasta Bełchatowa, za pośrednictwem:
krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu komórkowego …………………………………………
e-mail na adres poczty elektronicznej …………………….……………………………………………………………….
Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych oraz wykorzystanie
ich w celach wskazanych w niniejszym oświadczeniu aktualnie i w przyszłości. Zobowiązuję się do
informowania Prezydenta Miasta Bełchatowa o każdej zmianie numeru telefonu lub adresu e-mail,
wykorzystywanych do w/w celów. Jednocześnie jestem świadom/a, że przekazywanie informacji
w niniejszej formie nie jest obowiązkiem Prezydenta Miasta Bełchatowa i brak otrzymania
stosownych informacji nie wpływa na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym
terminie.

………………………………………………………………..
(data i czytelny podpis)

Oświadczenia można złożyć:
 w Urzędzie Miasta Bełchatowa - pok. 111, 112, 129 lub w Kancelarii Ogólnej;
 pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów;
 za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, na adres skrytki:
/umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.
Oświadczenia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail nie będą akceptowane.
Druki oświadczeń dostępne są na stronie Miasta Bełchatowa: belchatow.bip.gov.pl w zakładce Podatki
i opłaty lokalne.
Informacje dodatkowe:

administratorem w/w danych osobowych jest Miasto Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów,

dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych praw i obowiązków i nie będą udostępniane innym
podmiotom/osobom,

zobowiązanemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

podanie powyższych danych jest dobrowolne,

odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem otrzymywania w/w informacji

zobowiązanemu przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w w/w celu a także prawo
zażądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U.
z 2015r. poz. 2367 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922).

