
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY USŁUGI e-BOK 

 
Adres lokalu znajdujący w Spółdzielni Mieszkaniowej „ZACHĘTA” w Białymstoku, ul. ……………………………….. 
 
Imię i nazwisko  ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. Oświadczam, że: 

1) szczegółowo i wnikliwie zapoznałem się i akceptuje bez zastrzeżeń Regulamin Internetowego    
Systemu Czynszowego e-BOK oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania, 

2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby posiadania konta w 
aplikacji systemu e-BOK.  

3) uzyskanych danych nie będę udostępniał osobom trzecim, 
4) z dostępu do konta systemu e-BOK nie będę korzystać w sposób sprzeczny z niniejszym 

Regulaminem   lub przepisami prawa, 
5) w przypadku rozporządzenia tytułem prawnym do lokalu o tym fakcie niezwłocznie powiadomię 

Administratora, a o posiadaniu dostępu do konta systemu E-BOK osobę uzyskującą tytuł prawny do 
lokalu, pod rygorem przyjęcia wszelkiej prawnej odpowiedzialności wynikającej z niepoinformowania   
w/w podmiotów.  

6) z dniem rozporządzenia tytułem prawnym do lokalu nie będę korzystać z usługi e-BOK. 
 

2. Kwituję odbiór loginu i hasła do systemu e-BOK. 
........................................ 
nr telefonu komórkowego 

 
........................................ 

e-mail 
……..…………………………........................................... 

data i czytelny podpis składającego oświadczenie 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
wyrażam zgodę na:  
 

1) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji na podany przeze 
mnie numer telefonu komórkowego 

2) Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną na podany 
przeze mnie adres e-mail 

Data i podpis ....................................... 

*Niepotrzebne skreślić 
 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU E-BOK 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że: 

1) Administratorem moich danych osobowych, jako Użytkownika, przetwarzanych w celach związanych wykonaniem usługi 
informacyjnej systemu „e-BOK” umożliwiającej udostępnianie mi drogą elektroniczną podglądu indywidualnego subkonta klienta jest  
Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACHĘTA”  z siedzibą przy ul. Warszawska 79,  15-201 Białystok. 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZACHĘTA” możliwy jest pod adresem email iod@smzacheta.pl 
3) Dane osobowe Użytkownika zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez niego formularza zgłoszeniowego. Podanie danych 

osobowych następuje na podstawie zgody osoby, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do korzystania z 
usługi informacyjnej systemu „e-BOK”(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów, 
którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Spółdzielni usługi na podstawie zawartych umów 
i umów o powierzeniu danych; 

5) Użytkownik ma prawo do odwołania wyrażonej wcześniej zgody, o której mowa w pkt. 2. W celu odwołania zgody należy 
poinformować Spółdzielnie Mieszkaniową „ZACHĘTA” o swojej decyzji w formie pisemnej (na adres: ul. Warszawska 79,  15-201 
Białystok.), drogą elektroniczną (wysyłając e-mail na sekretariat@smzacheta.pl. Odwołanie zgody będzie równoznaczne z 
pozbawieniem Użytkownika możliwości korzystania z usługi systemu „e-BOK”. 

6) Dane osobowe Użytkownika nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym 
profilowaniu. 

7) Użytkownikowi przysługują prawa: 

−         dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii, 

−         sprostowania (poprawiania) danych, 

−         usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

−         do ograniczenia przetwarzania danych, 

−         do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 

−         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

−         wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Administrator Danych przechowywał będzie dane umożliwiające logowanie i uwierzytelnianie użytkowników usługi przez okres 3 
miesięcy od momentu zaprzestania korzystania Użytkownika z usługi informacyjnej systemu „e-BOK”. 

9) Administrator Danych deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego. 

mailto:iod@smzacheta.pl

