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Vážení spoluobčané,
obec Horní Studénky Vám nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci a
rychlou informovanost v rámci krizových situací. Ve snaze zajistit dobrou informovanost jsme spustili provoz
systému SMS Info od společnosti POSKYTUJ s.r.o., který umožňuje zasílání důležitých informací na registrovaná
čísla Vašich mobilních telefonů v podobě krátkých textových zpráv (SMS).

Telefonní číslo mobilní:

……………………………………………………….

(Pro zasílání informací z obce)

Email:

……………………………………………………….

(Pro možnost zasílání informací z obce)

Přejete-li si bezplatně dostávat obecní informace o dění v obci a jiných zajímavých událostech v obci, je nutné
do systému bezplatně registrovat Vaše tel. číslo mobilního telefonu. (Registraci tel. čísla je kdykoli možné
bezplatně zrušit.)

Jak se k bezplatnému odběru informací ZAREGISTRUJETE!
Jak? Online na webu nebo SMS z mobilu nebo osobně (vyplněným formulářem) na obecním úřadě

Jméno:

……………………………………………………….

Příjmení:

……………………………………………………….

Kraj:

Olomoucký

Okres:

Šumperk

Jak se registrovat online?

Obec/Město:

Horní Studénky

Na adrese: http://hornistudenky.digiobec.cz/ přes webový formulář SMS Info, zadáním telefonního
čísla a výběrem skupin odběru.

Část obce:

Jak se registrovat přes SMS z mobilu?

*zakroužkujte vyhovující

Registrace čísla pro zasílání se provádí zasláním sms řetězce z mobilu na telefonní číslo 606 215 939
ve tvaru:
REG hs info [Jmeno Příjmení]
Př. REG hs info Karel Abraham
Uvedený text odešlete na číslo 606 215 939 z mobilu, na který si přejete zasílat informace.
Po správné registraci obdržíte SMS:

Horní konec obce

Dolní konec obce

Přeji si být informován o informacích z obce Horní Studénky:

ANO / NE

Přeji si být informován o těchto zájmových oblastech:
(Vyberte z možných skupin odběru)

Informace z obce
(na registrované číslo budete dostávat všechny informace o dění v obci)

Informace pro dolní část obce
(na registrované číslo budete dostávat informace o dění v dolní části obce)

Vítejte +420 xxxxxxxxx, byli jste zařazeni k odběru informací skupiny xxx.

Informace pro horní část obce

Odregistrace se provádí z registrovaného telefonu zasláním SMS:

(na registrované číslo budete dostávat informace o dění v horní části obce)

UNREG hs info
Př. UNREG hs info Karel Abraham
Uvedený text odešlete na číslo 606 215 939 z mobilu, na který již nechcete zasílat informace.

Chci do systému registrovat další mobilní telefonní čísla:
Uveďte: (mobilní telefonní číslo / jméno a příjmení)

Cena odchozí SMS se řídí zpoplatněním Vašeho operátora.
Cena každé příchozí SMS je zdarma.

Jak se zaregistrovat na obecním úřadě?

Podpis: …………………………….……………….

Registrace je možné provést osobně na obecním úřadě nahlášením svého telefonního čísla a jména
(odevzdáním vyplněného registračního formuláře na druhé straně tohoto listu). Do jednotlivých skupin v rámci
systému jste pak přiřazení ručně administrátorem systému.

Vážení občané, zavedení SMS Info se snažíme zpříjemnit život v naší obci. Věříme, že budete se
službou spokojeni, proto neváhejte a registrujte se.
Provozovatel služby:
POSKYTUJ s.r.o.
Hálkova 2093/2
787 01 Šumperk
Česká Republika

Tel.:
+420 606 215 939
WEB: www.poskytuj.cz
E-mail: info@poskytuj.cz
IČO: 29450071

Případné další informace jsou k dispozici přes email obec@hornistudenky.cz nebo přímo na obci.
Služba SMS Info a s ní související databáze je chráněna technickými prostředky, které zahrnují přístupová jména, hesla,
kódovaný přenos dat. Přístup k samotné databázi je navíc chráněn také proti fyzické - mu odcizení.
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