
r Yeni abonelik      r Mevcut aboneliği güncelle

Genel Bakış
Alert Waterloo Region, sel, şiddetli hava koşulları veya ciddi elektrik kesintileri gibi büyük ölçekli acil durumlarda bölgede yaşayanların önemli kamu 
güvenliği mesajları almalarını sağlayan bir hizmettir. Bildirimler, ev telefonlarına, cep telefonlarına, kısa mesaj** ve e-posta olarak gönderilebilir. 
Kablosuz hizmet sağlayıcınızın standart metin  mesaj ücretleri geçerli olabilir.
Bu hizmet, yalnızca Waterloo Region içindeki adresleri bilgilendirecektir, bu nedenle Waterloo Region’da bulunan bir adresle abone 
olmalısınız. Waterloo Region dışında bulunan bir adres girerseniz bildirim almazsınız. 
Lütfen doldurduğunuz formu verilen adrese teslim edin veya postalayın: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency Management 
Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3. Ayrıca www.alertwr.ca adresinden çevrim içi kaydolabilirsiniz.
Tamamlanmış başvuru formunuzun işleme alınması iki ila dört hafta sürebilir.

Alert Waterloo Region abonelik formu Alert
Waterloo Region

Bilgileriniz

Ad*   Soyad*  

Eposta*    

Your address in Waterloo Region

Adres 1*   Şehir*  

Posta kodu*   Türü* (Ör: işyeri, ev)  

Adres 2   Şehir  

Posta kodu   Türü (Ör: işyeri, ev)  

Benimle iletişim kurmak için: (en az birini doldurun)

*Gerekli Bilgiler 

1) Özel mesaj ( )     -   

2) İşyeri mesaj ( )     -   

3) İş mobil tel ( )     -   

4) Özel mobil tel ( )     -   

5) İş tel ve dâhili     ( )     -    ext  

6) TTY ( )     -   

7) Ev tel ( )     -   

8) İş e-posta     

9) Özel e-posta     

18 yaşından küçükseniz, hizmeti kullanabilmek için ebeveyninizin veya yasal vasinizin onayına sahip olduğunuzu beyan etmiş sayılıyorsunuz. Hizmetler 13 
yaşın altındaki çocuklara yönelik değildir. 13 yaşın altındaysanız, lütfen kayıt olmayın veya hizmeti kullanmayın.
Bilgilerim nasıl kullanılıyor?
Kaydolurken sağladığınız bilgiler, The Regional Municipality of Waterloo (“Region”), Polis ve Waterloo Region Şehirleri ve Kasabaları için hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak toplanır 
ve kullanılır, ayrıca Emergency Management & Civil Protection Act, 1990, s. 3(1) uyarınca büyük ölçekli acil durumlarda halkı bilgilendirmek için kullanılacaktır. Bu formda toplanan 
kişisel bilgiler Region, Polise ve Waterloo Region Şehirlerine ve İlçelerine aktarılır; bu kurumlar  sistem aracılığıyla hem kendi belediyelerinde ikamet edenlere hem de bazı durumlarda 
belediyeleri dışındaki kişilere uyarılar gönderebilirler. Bu gibi durumlarda, uyarılarının gönderildiği kişilerin bilgilerine erişebileceklerdir. Bu bilgiler, bölgede hizmet sağlayan üçüncü 
taraflara tarafından işlenebilir. Bu bilgi toplama, Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act ve Ontario Municipality Act ile uyumludur ve Emergency Management 
& Civil Protection Act yasal yetkisi altındadır.
Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınızı verilen adrese yöneltebilirsiniz: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency Management Office, 5th Floor, 150 
Frederick Street Kitchener, ON N2G 4J3, 519-575-4400, veya  emergencymanagement@regionofwaterloo.ca adresine e-posta gönderebilirsiniz.

İmza*   Tarih*  


