SMS infokanál
Vážení spoluobčané,
město Kolín Vám již od roku 2009 nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání
důležitých informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost
zajišťujeme pro Vás provoz SMS InfoKanálu města, který umožňuje zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná čísla Vašich mobilních telefonů v krátkých textových zprávách
(SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
uzavírkách místních komunikací?
termínech mimořádných svozů odpadu?
mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.?
a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ …..

Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře na webových stránkách města, hledejte tento obrázek na
úvodní straně webu.
Nebo se registrujte přímo zde: www.infokanal.cz/cweb/reg/KOLIN
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo
registraci zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište, prosím, ve tvaru dle Vašeho
bydliště:
Bydlíte-li přímo v Kolíně:
REGISTRUJmezeraKOLINmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

Pro obyvatele místních částí Sendražice, Šťáralka, Štítary a Zibohlavy je SMS ve
tvaru:
REGISTRUJmezeraNAZEVMISTNICASTImezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE

- dvojslovné názvy oddělte mezerou
- pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo: 321 748 111

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u
víceslovných názvů ulic.

Nad základní okruh informací výše si pro Vás město připravilo speciální Téma
informací:
Zprávy z KULTURY
K odběru těchto informací se musíte přihlásit!
Online registrace
Na webu při použití online formuláře stačí zaškrtnout Téma KULTURA

Registrace pomocí SMS:
Pokud chcete odebírat informace z Tématu KULTURA, uveďte v registrační SMS za číslem
popisným mezeru a přidejte klíčové slovo T1, například:
REGISTRUJmezeraKOLINmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE mezeraT1

Provedli jste již základní registraci a chcete si pouze Téma KULTURA přidat?
Stačí poslat SMS ve tvaru REGISTRUJmezeraT1 na číslo 321 748 111

Příklady SMS zpráv z SMS InfoKanálu města:
Zprávy z úřadu:
IK KOLIN Upozorňujeme na přerušení dodávky elektřiny 11.10. od 7.30 do 11.00 hod v ul.
Benešova od Pražské po Míru, V Zídkách, M. Alše od Pražské po Míru, Bachmačská od
Zborovské po Míru, Na Magistrále od Zborovské po Míru, Zborovská od autodílů po Na
Magistrále, Bratří Čapků. Děkujeme za pochopení
IK KOLIN Dovolujeme si Vám oznámit, že z důvodu poruchy vodovodního potrubí bude dnes
tj. 1.10.2013 od 7:30 do cca 14:00 přerušena dodávka pitné vody v Kolíně – Sendražicích.
Děkujeme za pochopení
Poznámka: IK = InfoKanál
Pro občany, kteří nemají nebo nevyužívají mobilní telefon, umožníme doručení SMS také na
pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla prosím volejte: 321 748 201
nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na: info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné
údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.
Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem rozesílání informací službou SMS
Infokanál a nebudou nijak sdíleny s dalšími subjekty.
Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních
údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese
http://www.mukolin.cz/cz/x/078617-x.html
Svůj souhlas s rozesíláním informací službou SMS Infokanál můžete odvolat zde
www.infokanal.cz/cweb/reg/KOLIN
Vážení občané, využíváním SMS InfoKanálu se snažíme zkvalitnit život v našem
městě. Věříme, že budete se službou i nadále spokojeni, proto, prosím, neváhejte a
registrujte se.

K článku je připojeno celkem 1 obrázkůa 1 příloh.
odkaz na článek:

