Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu e-BOK w Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

WNIOSEK O DOSTĘP DO SERWISU e-BOK
/Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola czytelnie/
Nazwisko i imię użytkownika:1)
PESEL:1)
Nazwisko i imię pełnomocnika:2)
Adres pełnomocnika:2)
Adres lokalu:1)
Numer wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej lub KRS:*
Adres Kontaktowy użytkownika:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
*dotyczy podmiotu gospodarczego.
1) pole obowiązkowe
2) pole obowiązkowe w przypadku gdy w imieniu użytkownika działa pełnomocnik

Informuję, że podane dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym.
Przyjmuję do wiadomości, że Administrator danych osobowych – Tarnowska Spółdzielnia
Mieszkaniowa – nie będzie ponosić odpowiedzialności za:
- udostępnienie przez użytkownika lokalu loginu i hasła osobom trzecim,
- szkody wynikające z winy użytkownika z związku z wykorzystaniem informacji uzyskanych przez
niego za pośrednictwem systemu e-BOK.
Niniejszym akceptuję Regulamin dostępu i korzystania z serwisu e-BOK Tarnowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Jednocześnie potwierdzam odbiór loginu oraz tymczasowego hasła.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1) informuję, iż: Administratorem
Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 33-100 Tarnów,
reprezentowana przez Zarząd TSM.
 Podanie danych identyfikacyjnych jest dobrowolne ale niezbędne w celu weryfikacji osoby uzyskującej dostęp do serwisu e-BOK na
podstawie Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu e-BOK Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO
(prawnie uzasadniony interes realizowany przez TSM).
 Jeśli podaliście Państwo dane kontaktowe (adres korespondencyjny, telefon kontaktowy, adres e-mail) dane te będą przetwarzane
wyłącznie w celu ułatwienia kontaktu w kwestiach związanych z posiadaniem tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach TSM,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Państwa żywotnych interesów) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony
interes realizowany przez TSM).
 Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
 Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
(w zakresie danych kontaktowych - firmy zajmujące się konserwacją i obsługą techniczną budynków i mieszkań, firmy wykonujące
przeglądy mieszkań: budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, firmy zajmujące się utrzymaniem
instalacji: centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, domofonowych,
firmy zajmujące się odczytem wodomierzy, odczytem podzielników ciepła i rozliczaniem kosztów dostawy ciepła,) oraz innym
podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Policja, Urząd Miasta). Powyższe podmioty będą odbiorcą danych
jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.
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Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres posiadania tytułu do lokalu w zasobach TSM lub do momentu
złożenia pisemnej rezygnacji.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa
danych osobowych, narusza przepisy RODO.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Spółdzielni pod adresem e-mail: iod@tsmtarnow.pl

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO, jeśli wniosek wypełnia pełnomocnik, TSM zobowiązuje Państwa do poinformowania osoby, którą
Państwo reprezentujecie, o tym, kto jest Administratorem Danych Osobowych, o celu i podstawie prawnej przetwarzania, o przysługujących
prawach z tytułu przetwarzania danych osobowych, a także ich okresie przechowywania i źródle pozyskania danych.

……………………………………
(data i podpis użytkownika/pełnomocnika)

Wypełnia Administrator:
Symbol Klienta: ..……………..………………..
Data przyjęcia formularza: ……………...……...
Data rejestracji: ……………………...………….

……………………………………………………
Podpis pracownika
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