
Wniosek / zmiana wniosku*
o uruchomienie usługi powiadamiania za pośrednictwem SMS

o zbliżającym się terminie płatności i zaległościach 
w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportu

i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Prezydent Miasta Kalisza
62-800 Kalisz, ul. Główny Rynek 20

Nazwisko (wypełniają podatnicy będący osobą fizyczną) Imię (wypełniają podatnicy będący osobą fizyczną) PESEL(wypełniają podatnicy będący osobą fizyczną)

Nazwa (wypełniają podatnicy niebędący osobą fizyczną) NIP (wypełniają podatnicy niebędący osobą fizyczną)

1.  wyrażam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  o  zbliżającym  się  terminie  płatności  i  zaległościach
w podatku  od  nieruchomości  ,  rolnym,  leśnym,  od  środków transportu  i  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi   za  pośrednictwem krótkiej  wiadomości  tekstowej  (sms)  na  numer  telefonu
komórkowego:

….....................................................

2. dokonuję zmiany numeru telefonu komórkowego na który wysyłane mają być informacje o zbliżającym
się  terminie  płatności  i  zaległościach  w  podatku  od  nieruchomości  ,  rolnym,  leśnym,  od  środków
transportu i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem krótkiej wiadomości
tekstowej (sms) na numer telefonu komórkowego:

…..................................................…

3.  cofam  zgodę  na  otrzymywanie  informacji  o  zbliżającym  się  terminie  płatności  i  zaległościach
w podatku  od  nieruchomości  ,  rolnym,  leśnym,  od  środków transportu  i  opłaty  za  gospodarowanie
odpadami komunalnymi  za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms).

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o fakcie, że przekazywanie informacji w niniejszej formie nie jest
obowiązkiem Prezydenta Miasta  Kalisza  oraz,  że  brak otrzymania stosowanej  informacji  nie  wpływa w żaden
sposób na mój obowiązek zapłaty należności pieniężnych w ustawowym terminie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta Miasta Kalisza, w celu świadczenia
usługi  powiadamiania  za  pośrednictwem SMS o  zbliżającym się  terminie  płatności  i  zaległościach  w podatku
od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportu  i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Administratorem danych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu ul. Główny Rynek 20. Dane osobowe
przetwarzane  są  w  celu  świadczenia  usługi  usługi  powiadamiania  za  pośrednictwem SMS o  zbliżającym się
terminie płatności i zaległościach w podatku od nieruchomości , rolnym, leśnym, od środków transportu i opłaty za
gospodarowanie  odpadami komunalnymi.   Osoba,  której  dane są przetwarzane,  ma prawo dostępu do  treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak od ich podania uzależnione jest
skorzystanie z usługi. 

……………………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………..
podpis podatnika/osoby (osób) reprezentujących podatnika 

* niepotrzebne skreślić


