Załącznik nr 4 do Umowy z dnia 17 marca 2017 r.
REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG drogą elektroniczną dla Użytkowników
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania ze
świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu
informatycznego znajdującego się pod domeną www.wystawsmieci.pl (zwanych dalej
"Usługą"). Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Usługodawcą jest Miasto Międzyrzec zwany dalej "Usługodawcą". Siedzibą Usługodawcy
jest Urząd Miasta, przy ul. Pocztowej 8 w Międzyrzecu Podlaskim.
3. Użytkownikiem Usługi może być osoba pełnoletnia korzystająca z usług polskiego operatora
sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym
znajdującym się pod domeną www.wystawsmieci.pl wyraziła zgodę na otrzymywanie
informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę (zwana dalej
"Użytkownikiem"). Wyrażenie przez Użytkownika zgody jest jednoznaczne z akceptacją
treści Regulaminu.
§ 2 Zasady korzystania z Usługi
1. Aktywacja Usługi wymaga zarejestrowania się w systemie informatycznym pod domeną
www.wystawsmieci.pl poprzez kompletne wypełnienie i wysłanie formularza
rejestracyjnego (on-line) oraz zaakceptowaniu treści Regulaminu. Formularz rejestracyjny
oraz Regulamin udostępnione są na stronie www.wystawsmieci.pl. Po prawidłowym
zarejestrowaniu oraz zaakceptowaniu Regulaminu, Użytkownik otrzymuje bezpłatną
wiadomość pod adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym wraz z linkiem, którego
kliknięcie warunkuje rozpoczęcie świadczenia Usługi. Usługi świadczone będą od miesiąca
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym Użytkownik się zarejestrował.
2. Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z Usługi w każdym czasie. Rezygnacja z Usługi
wymaga wyrejestrowania się Użytkownika poprzez wypełnienie formularza
wyrejestrowującego zamieszczonego na stronie www.wystawsmieci.pl. Potwierdzenie
rezygnacji nastąpi poprzez kliknięcie na link przesłany Użytkownikowi pod adres e-mail
wskazany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest zobowiązany do zrezygnowania z
Usługi dostarczanej pod numer, do którego prawo ma być przez Użytkownika przeniesione
na osobę trzecią.
3. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji numeru telefonu umożliwiającego świadczenie
Usługi. Zmiana numeru telefonu przez Użytkownika zamierzającego kontynuować
korzystanie z Usługi wymaga uprzedniego wyrejestrowania Usługi według procedury
opisanej w ustępie poprzednim i zarejestrowania Usługi dla nowego numeru telefonu
według procedury opisanej w ust. 1.
§ 3 Treść wiadomości SMS
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1. W ramach Usługi Usługodawca będzie uprawniony od pierwszego dania miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji, do wysyłania pod numer podany
przez Użytkownika bezpłatnych wiadomości SMS o charakterze informacyjnym, przy czym
informacje te nie mogą mieć charakteru handlowego czy reklamowego, o czym mowa w
ustawie z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz.
1204 z późn. zm.).
2. Usługodawca będzie w szczególności wysyłał informacje o: terminach wywozu śmieci,
wydarzeniach kulturalnych, zagrożeniach. Wiadomości SMS będą zawierały nazwę nadawcy
albo numer telefonu, z którego wiadomość pochodzi.
3. Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści wysyłane w ramach Usługi.
4. Użytkownik akceptuje fakt, że o ilości i porach wysyłania wiadomości SMS decyduje
wyłącznie Usługodawca.
§ 4 Ochrona prywatności i dane osobowe Użytkownika
1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z
późń. zm.) jest Miasto Międzyrzec Podlaski.
2. Dane osobowe są podawane dobrowolnie przez Użytkownika wyłącznie w celu
przystąpienia do korzystania z Usługi i przetwarzane będą przez Miasto Międzyrzec w celu
realizacji Usługi.
3. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawienie oraz w
przypadkach wymienionych w ustawie, prawo wnoszenia pisemnego, umotywowanego
żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu. Usunięcie danych koniecznych do rejestracji Użytkownika Usługi jest
równoznaczne z wyrejestrowaniem Użytkownika i utratą możliwości korzystania z Usługi.
4. Usługodawca ma prawo do ujawnienia numeru telefonu Użytkownika wyłącznie w
przypadkach i na zasadach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa np. policji,
prokuraturze i innym instytucjom realizującym ustawowe zadania.
§4 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi,
przy czym nie odpowiada on za wadliwe funkcjonowanie sieci komórkowej danego
operatora telekomunikacyjnego.
2. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek nie zastosowania się do
postanowień Regulaminu.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Użytkownika
nieprawdziwych lub błędnych danych w wyniku czego Usługa nie będzie mogła być
prawidłowo wykonywana.
4. Wiadomości SMS nie zastępują orzeczeń, obwieszczeń i pism wydawanych przez Miasto
Międzyrzec działającą jako organ administracji publicznej w ramach ustawy z dnia
14.06.1960 roku kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności odebranie
wiadomości SMS nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminów zaskarżenia orzeczeń i aktów
prawa miejscowego wydanych przez Miasto Międzyrzec bądź jej organy.
5. Usługodawcy nie można przypisać odpowiedzialności za brak wiadomości SMS o danym
zdarzeniu/zagrożeniu.
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6. Użytkownik jest poinformowany, że Usługa nie umożliwia mu kontaktu z Miastem
Międzyrzec tzn., że numer telefonu, z którego wysyłane są wiadomości SMS nie jest
właściwy do kontaktu z Usługodawcą/Miastem.
7. Wszelkie zastrzeżenia i reklamacje dotyczące Usługi należy kierować pod adres email:
prasa@miedzyrzec.pl, bądź listownie pod adres Urzędu Miasta ul. Pocztowa 8, 21-560
Międzyrzec Podlaski. Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie do 30
dni.
8. Usługodawca jest uprawniony do zlecenia wykonywania Usługi podmiotom trzecim i w
takim celu Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie temu podmiotowi uprawnień
administratora danych osobowych Użytkownika.
9. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, o czym Użytkownik
zostanie powiadomiony na stronie internetowej www.wystawsmieci.pl. Usługodawca może
dokonać zmiany postanowień Regulaminu w szczególności w przypadku:
a) konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa lub wprowadzenia zmian
wynikających ze zmiany prawa,
b) konieczności dostosowania działalności Usługodawcy do zaleceń lub decyzji
upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia
sądowego,
c) rozbudowy lub zmiany funkcjonalności systemu informatycznego za pomocą którego
realizowana jest Usługa,
d) modyfikacji zakresu Usługi,
e) zmiany warunków technicznych świadczenia Usługi,
10. Wszelkie spory wynikłe w związku ze świadczeniem Usługi rozpatrywane będą przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mieć będą w szczególności
przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 roku kodeks cywilny, ustawy z dnia 18.07.2002 roku o
świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie
danych osobowych.
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