s (/informacja-sms/?
tableName=tt_content&star=1&type=6042&uid=9531&cHash=a3faf

s (/informacja-sms/?
tableName=tt_content&star=2&type=6042&uid=9531&cHash=a15c4
s (/informacja-sms/?
tableName=tt_content&star=3&type=6042&uid=9531&cHash=1cac7
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Informacja SMS

Zachęcamy do korzystania z serwisu Info GOS - Pawłowice. Każdy może otrzymywać bieżące informacje dotyczące
aktualnych wydarzeń o charakterze sportowym i rekreacyjnym na swój telefon komórkowy. Za pomocą platformy SMS
Gminny Ośrodek Sportu wysyła krótkie wiadomości tekstowe SMS do wszystkich, którzy najpierw dopiszą się do listy
wysyłkowej. Aby to zrobić, trzeba wysłać sms na numer 503 340 503 o treści: gos
UWAGA: Korzystanie z serwisu jest bezpłatne
Aby anulować wcześniej włączoną usługę i nie otrzymywać więcej wiadomości należy wysłać sms na numer503 340
503 o treści: gos

Centralny system informacji SMS funkcjonuje również w Gminie Pawłowice:
https://www.pawlowice.pl/mieszkaniec/urzad-gminy/informacja-sms/ (/mieszkaniec/urzad-gminy/informacja-sms/)
INFORMACJA:
Wysłanie SMS'a jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (numer telefonu) przez
Gminny Ośrodek Sportu w Pawłowicach, w celu korzystania z usługi „Info GOS - Pawłowice”. Zapoznałem/zapoznałam
się z klauzulą informacyjną (/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/Klauzula_informacyjna_SMS.pdf)
dotyczącą prawa dostępu do treści moich danych. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w
każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego numeru telefonu z listy dystrybucyjnej usługi „Info GOS Pawłowice”.

Powiązane pliki
Klauzula informacyjna "Info GOS - Pawłowice" - (Klauzula_informacyjna_SMS.pdf)
Format pliku:pdfWielkość pliku:408 KB
Pobierz plik w (/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/Klauzula_informacyjna_SMS.pdf)
Data publikacji: 02.01.2019
Autor: Gminny Ośrodek Sportu
Opublikował: Tomasz Porwisz

(https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Sportu-w-Paw%C5%82owicach513435115412920/)

(https://www.youtube.com/channel/UCS0fofQWfTgrwItZBdLZI3w)

Zapisz się do naszego
newslettera:
Podaj swojego maila

Na skróty
Cennik (/cennik/)
Komunikat o stanie jakości wody (/obiekty/kryta-plywalnia-wodny-raj/komunikat-o-stanie-jakosci-wody/)
Plan zamówień publicznych (/plan-zamowien-publicznych/)
Oferta (/oferta/)
Kluby sportowe (/kluby-sportowe/)
Mapa strony (/mapa-strony/)

Serwisy Gminy Pawłowice
Urząd Gminy Pawłowice (http://www.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Sportu (/)
Gminny Zespół Komunalny (http://www.gzk.pawlowice.pl/)
Gminny Ośrodek Kultury (http://www.kultura.pawlowice.pl/)
Gminna Biblioteka Publiczna (http://www.biblioteka.pawlowice.pl/)
Gminny Zespół Oświaty (http://www.oswiata.pawlowice.pl/)
Ośrodek Pomocy Społecznej (http://www.ops.pawlowice.pl/)
Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji (http://www.gzwik.pawlowice.pl/)

Kontakt
Gminny Ośrodek Sportu
ul. Sportowa 14
43-250 Pawłowice
gos@pawlowice.pl (mailto:gos@pawlowice.pl)
tel./fax 32 4724 215
Lodowisko: tel. 32 4724 433
> FORMULARZ KONTAKTOWY (/kontakt/)
Klauzula informacyjna (RODO)
(/fileadmin/repozytorium/GOS/regulaminy_i_formularze/KLAUZULA_INFORMACYJNA_GOS.pdf)
(/fileadmin/repozytorium/Urzad_Gminy/zalaczniki/klauzula_informacyjna.pdf)
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