REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DLA UŻYTKOWNIKÓW „SYSTEMU
POWIADAMIANIA SMS GMINY LIW”

§1. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki
korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach „Systemu
Powiadamiania SMS GMINY LIW (zwanych dalej „Usługą”).
2. Usługodawcą jest Urząd Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100
Węgrów, zwany dalej „Usługodawcą”.
3. Użytkownikiem Systemu jest każda osoba fizyczna (zwana dalej „Użytkownikiem”),
która dokonała prawidłowej rejestracji zgodnie z § 2 pkt 2 niniejszego Regulaminu,
wyrażając tym samym zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu,
w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby systemu oraz
otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS na telefony komórkowe o treści
ustalonej przez Urząd Gminy.
§2. Zasady korzystania z Usługi.
1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są
wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie „System
Powiadamiania SMS GMINY LIW”.
2. Prawidłowa rejestracja w „Systemie Powiadamiania SMS Gminy Liw” polega na
uzupełnieniu okna Newslettera SMS zamieszczonego na stronie www.liw.pl. W oknie
Newslettera SMS należy zamieścić numer telefonu i zaznaczyć miejscowość
zamieszkania. Użytkownik może wybrać miejscowość zamieszkania, wybrane
miejscowości lub wszystkie miejscowości.
3. Nazwy miejscowości (bez polskich znaków) uwzględnione w Newsletterze SMS to:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Borzychy
Janowo
Jarnice
Jarnice-Pienki
Jartypory
Kucyk
Krypy
Liw
Ludwinow
Ossolin
Pierzchały
Połazie

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Popielow
Ruchna
Ruchenka
Snice
Starawies
Szaruty
Toncza
Toncza-Janowki
Witanki
Wyszkow
Zajac
Zawady

4. Po prawidłowym dokonaniu rejestracji Użytkownik otrzyma sms-em kod
weryfikacyjny na wskazany przez siebie numer telefonu. Otrzymany kod
weryfikacyjny należy wprowadzić do okna Newslettera SMS. Prawidłowe
wprowadzenie kodu weryfikacyjnego oraz wysłanie go z okna Newslettera SMS
powoduje zakończenie rejestracji w „Systemie Powiadomień SMS Gminy Liw”.

5. Prawidłowe wyrejestrowanie się następuje z inicjatywy Użytkownika i polega na
wybraniu formularza z okna Newslettera SMS do wyrejestrowania oraz postępowaniu
zgodnie z jego wskazówkami.
6. Korzystanie z usługi przez użytkownika jest nieodpłatne.
7. Do „Systemu Powiadamiania SMS Gminy Liw” można się również zarejestrować i
wyrejestrować osobiście w Urzędzie Gminy Liw, pok. Nr 11.
8. W przypadku gdy użytkownik zmieni numer telefonu musi wyrejestrować się z
„Systemu Powiadamiania SMS Gminy Liw”, a następnie dokonać prawidłowej
rejestracji w systemie przy użyciu nowego numeru telefonu.
§3. Przesyłanie treści.
1. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do tych Użytkowników,
którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie.
2. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi w
„Systemie Powiadamiania SMS Gminy Liw” przesyłać informacje wyłącznie o
sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy LIW z podziałem na sołectwa lub
dotyczące całej gminy, w zależności od przedmiotu wysyłanej informacji.
§4. Postanowienia końcowe.
1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii
komórkowej w Polsce.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których
Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie
przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku
problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
2) za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych,
wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii
komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub niezależnych
od Usługodawcy.
3) za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które
uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi.
3. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na
przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia
Usługi objętej niniejszym regulaminem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182)
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie
zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia
Użytkownika,
5. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie
www.liw.pl
6. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy zgłosić w siedzibie Usługodawcy.
7. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd
właściwy dla siedziby Usługodawcy.
8. Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników „Systemu Powiadamiania SMS
Gminy Liw” obowiązuje od dnia 17.12.2015r.

