
 
 

NY State of Health – Warunki korzystania z Usługi w zakresie wiadomości tekstowych (SMS/MMS) 

Data wejścia w życie: 8 kwietnia 2022 r.  

 

Podając swój numer telefonu komórkowego NY State of Health, użytkownik wyraża zgodę („opt-in”) na 
otrzymywanie automatycznych wiadomości tekstowych („SMS”) lub multimedialnych („MMS”) (dalej 
łącznie określanych jako „wiadomości tekstowe” lub „Usługa”) od lub w imieniu NY State of Health pod 
ten numer i potwierdza, że ten numer należy do niego. Wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości 
tekstowych nie jest warunkiem ubiegania się o ochronę ubezpieczeniową. 

Możliwość otrzymywania od nas wiadomości tekstowych może zależeć od operatora sieci komórkowej 
lub urządzenia mobilnego użytkownika. Ani NY State of Health, ani operator sieci komórkowej nie 
ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia lub niedostarczenie wiadomości tekstowych. Usługa 
przesyłania wiadomości tekstowych jest świadczona na zasadzie „TAK JAK JEST”. W zależności od 
operatora sieci komórkowej i abonamentu mogą obowiązywać różne stawki za wiadomości i dane. Aby 
poznać szczegółowe informacje na temat swojego abonamentu, należy skontaktować się z operatorem 
sieci komórkowej. 

Treść wiadomości i częstotliwość ich przesyłania 

Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości na podany numer telefonu zostanie przesłana 
wiadomość tekstowa z prośbą o potwierdzenie zgody, na którą należy odpowiedzieć wiadomością o treści 
„YES” (TAK). W przypadku chęci uzyskania pomocy, należy przesłać wiadomość o treści „HELP” (POMOC).  

Wycofanie zgody  

Zgodę na otrzymywanie wiadomości można wycofać w dowolnej chwili, przesyłając wiadomość o treści 
„STOP”. Po rezygnacji z otrzymywania wiadomości na podany numer telefonu zostanie przesłana 
wiadomość tekstowa potwierdzająca wycofanie zgody. Zgodę na otrzymywanie wiadomości można 
ponownie wyrazić, przesyłając wiadomość o treści „START”.  

Jeśli numer telefonu komórkowego użytkownika ulegnie zmianie, należy zaktualizować dane na koncie.  
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności lub sposobu wykorzystywania danych 
osobowych użytkownik może zapoznać się z naszą polityką prywatności w zakresie wysyłania 
wiadomości tekstowych znajdującą się na stronie internetowej nystateofhealth.ny.gov/privacy.html. 

Zmiany warunków korzystania z usługi 

Możemy zmienić Warunki korzystania z usługi w dowolnym momencie bez wcześniejszego 
powiadomienia. Upublicznimy treść zmienionych Warunków wraz z uaktualnioną datą wejścia w życie. 
Kontynuując korzystanie z Usługi po otrzymaniu informacji o zmianach w Polityce prywatności, 
użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zaktualizowanej Polityki prywatności.  


