
r Нова заявка      r Оновити існуючу заявку

Огляд
«Alert Waterloo Region» — це послуга, що дозволяє мешканцям отримувати важливі сповіщення з громадської безпеки в випадку 
великомасштабних надзвичайних ситуацій, як-от повені, суворі погодні умови або значні перебої електропостачання. Сповіщення можуть 
бути здійснені через стаціонарні домашні телефони, мобільні телефони, в вигляді текстових повідомлень** та через електронну пошту. 
(**Ймовірне застосування стандартних тарифів на текстові повідомлення від вашого постачальника послуг бездротового зв’язку).
Сповіщення в рамках цієї послуги здійснюється лише на адреси в межах Waterloo Region, отже необхідно замовити послугу, вказавши 
адресу в Waterloo Region. Якщо ви зазначите адресу, розташовану за межами Waterloo Region, сповіщення не надходитимуть. 

Заповнену форму необхідно подати або відправити за адресою: The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency 
Management Office, 150 Frederick Street, Kitchener, ON N2G 4J3. Також є можливість зареєструватися онлайн на сайті www.alertwr.ca.

Для опрацювання заповненої форми заявки може знадобитися від двох до чотирьох тижнів.

Форма замовлення послуги «Alert Waterloo Region» Alert
Waterloo Region

Відомості про вас

Ім’я*   Прізвище*  

адреса електронної пошти*    
Адреса в Waterloo Region

Адреса 1*   Місто*  

Поштовий індекс*   Тип * (наприклад, робоча, домашня)  

Адреса 2   Місто  

Поштовий індекс   Тип * (наприклад, робоча, домашня)  

Форма зв’язку (зазначте щонайменше один)

*Необхідна інформація 

1) Текстове повідомлення на особистий 
 номер ( )     -   
2) Текстове повідомлення на робочий 
 номер ( )     -   
3) Робочий мобільний 
 номер ( )     -   
4) Особистий мобільний 
 номер ( )     -   
5) Робочий номер телефону
  ( )     -    одатково  

6) TTY (телетайп) ( )     -   
7) Домашній номер телефону ( )     -   
8) Робоча адреса електронної пошти 
    
9) Особиста адреса електронної пошти 
    

Особи молодше 18 років мають надати згоду батьків або законного опікуна на користування послугою. Послуги не призначені для дітей віком до 
13 років. Якщо Вам не виповнилося 13 років, не реєструйтеся та не користуйтеся послугою.

Як використовуються мої дані?
Збір та використання даних, що ви надаєте під час реєстрації в зв’язку з використанням вами послуги, здійснюється для The Regional Municipality of Waterloo («Region»), 
поліції, міст і селищ в межах Waterloo Region. Ці дані використовуватимуться для сповіщення громадськості під час великомасштабних надзвичайних ситуацій відповідно 
до Emergency Management & Civil Protection Act, 1990 року, р. 3(1). Персональні дані, що зібрані в цій формі, надаються Регіону, поліції та містам і селищам в межах Region 
of Waterloo, які також можуть надсилати оповіщення через цю систему як жителям муніципалітету, так і, в деяких випадках, особам за межами муніципалітету. В таких 
випадках надаватиметься доступ до інформації про осіб, яким надсилається оповіщення. Ці дані можуть оброблятися стороннім постачальником послуг в Регіоні. Збір 
даних здійснюється відповідно до Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act та Ontario Municipal Act, а також підпадає під правове регулювання Emergency 
Management & Civil Protection Act.
З питаннями щодо обробки персональних даних слід звертатися за наступною адресою The Regional Municipality of Waterloo, Manager, Emergency Management Office, 5th 
Floor, 150 Frederick Street Kitchener, ON N2G 4J3, 519-575-4400, за номером телефону 519-575-4400, або електронною адресою emergencymanagement@regionofwaterloo.ca

Підпис*   Дата*  


