Wójt Gminy przypomina, iż istnieje możliwość zapisania się do Systemu Powiadomień SMS
który jest, bezpłatnym kanałem przekazu informacji skierowany w szczególności do
mieszkańców naszej gminy. Decyzję o wdrożeniu Systemu Powiadomień SMS na terenie
naszej gminy podjęliśmy w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i szybszy przekaz
informacji. Mogą z niego korzystać wszyscy, którzy się zarejestrują.
Zapisz się
Wystarczy wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy on-line, w którym musimy podać numer
swojego telefonu komórkowego, imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania, zaakceptować
regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub pobrać, wypełnić wersję
papierową formularza i wysłać na adres: Urząd Gminy Łapanów, 32-740 Łapanów 34 lub
złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Łapanów, w godzinach pracy urzędu.
Procedura rejestracji on-line
Wypełniamy formularz żądanymi danymi, następnie po przejściu „dalej” zostaniemy
poproszeni o wpisanie kodu weryﬁkującego Państwa tożsamość, który otrzymamy na
wprowadzony numer telefonu. Po wpisaniu kodu z wiadomości sms i przejściu dalej, pojawi
się monit „Operacja zakończona pomyślnie”, co kończy proces Państwa rejestracji.
Informacje i komunikaty
Dzięki Systemowi Powiadomień SMS jego użytkownicy będą informowani o zagrożeniach,
sytuacjach kryzysowych, które mogą wystąpić lub wystąpiły na terenie gminy Łapanów, ale
nie tylko. To także doskonały kanał przekazu komunikatów urzędowych oraz promocji
ważnych wydarzeń lokalnych, imprez kulturalnych i sportowych. Bez obaw! Użytkownicy
systemu nie będą zasypywani ogromną ilością wiadomości. Urząd będzie przekazywał
wyłącznie najważniejsze informacje z kategorii określonych w regulaminie, a ich częstotliwość
nie będzie uciążliwa dla odbiorcy.

SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS – ZAPISZ SIĘ
REGULAMIN SYTEMU POWIADOMIEŃ SMS
KLAUZULA INFORMACYJNA – SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS
FORMULARZ REJESTRACJI W SYSTEMIE (wersja papierowa) – SYSTEM POWIADOMIEŃ SMS
FORMULARZ WYREJESTROWANIA Z SYSTEMU (wersja papierowa) – SYSTEM POWIADOMIEŃ
SMS
Jak się upewnić, że bezpiecznie korzystasz z naszego serwisu SMS?
Aby przejść do strony rejestracji do systemu, nie używaj wyszukiwarek internetowych
(Google, Yahoo, Bing i inne) – znalezione odpowiedzi mogą odsyłać do nieprawidłowych lub
fałszywych stron.
Aby zarejestrować się do naszego serwisu SMS, przejdź na stronę podaną powyżej (SYSTEM
POWIADOMIEŃ SMS – ZAPISZ SIĘ) lub wpisz ręcznie adres strony
https://lapanow.serwersms.pl
Upewnij się, że znalazłeś się na właściwej stronie: sprawdź, czy w polu adresu strony w
przeglądarce wyświetla się: https://lapanow.serwersms.pl
Sprawdź, czy w oknie przeglądarki przed adresem strony pojawił się znak zamkniętej kłódki –
to oznacza, że połączenie jest szyfrowane, czyli wszystkie dane wymieniane między Twoją
przeglądarką a serwerami są zaszyfrowane.

