
Wniosek o dostęp  
do serwisu e-BOK

ZC-06

Niniejszym składam wniosek o:

dostęp do serwisu e-BOK          rezygnację z dostępu do serwisu e-BOK          wygenerowanie nowego hasła

1. PESEL (jeżeli dotyczy) .......................................................................................................................................................................................................................................................

2. NIP lub KRS (jeżeli dotyczy) .......................................................................................................................................................................................................................................

3. Dane pełnomocnika (jeżeli dotyczy):

•  Imię i nazwisko  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

•  Adres  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Pełnomocnictwo:         dołączam do wniosku         znajduje się w aktach

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

data i podpis
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Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (strona 2).

Informuję, że podane dane są kompletne oraz zgodne ze stanem faktycznym. Równocześnie przyjmuję  
do wiadomości, że 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.

Złożenie wniosku o dostęp do serwisu e-BOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
osobowych przez Tarnowską Spółdzielnię Mieszkaniową w tym celu. 

Sposób odbioru loginu i hasła dostępu do serwisu e-BOK:

odbiór osobisty

pocztą na adres korespondencyjny (druk ZC-03)

na zdefiniowany adres e-mail (druk ZC-07)

Symbol klienta: ...................................................................................................

Data nadania/anulowania dostępu 
do serwisu e-BOK:  ..........................................................................................

.......................................................................................................................... 
pieczątka i podpis pracownika

Wypełnia administrator:

Potwierdzenie wpływu

Imię i nazwisko użytkownika/Nazwa Firmy:  .........................................................................................................................................................................................................

Adres lokalu użytkownika:  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon użytkownika:  .........................................................................................................................................................................................................................................................................



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z dostępem do serwisu e-BOK

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 (dalej: RODO)), (Dz. U. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14,  

33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, 
a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.

3. Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane na podstawie Państwa zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyłącznie w celu 
udostępnienia konta w elektronicznym systemie e-BOK przez okres korzystania z indywidualnego konta lokalowego lub do momentu 
wycofania zgody przez osobę.

4. Zdefiniowanie adresu e-mail (druk ZC-07) jest niezbędne do celów prowadzenia korespondencji niewymagającej dowodu doręczenia, 
a dotyczącej posiadania przez Państwa tytułu prawnego do lokalu pozostającego w zasobach Spółdzielni. Powyższe dotyczy spraw 
zainicjowanych przez Państwa w wiadomościach przekazanych drogą elektroniczną i na Państwa wyraźną prośbę. Podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (Statut), art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (ochrona Państwa żywotnych interesów np. na wypadek 
awarii) oraz art. 6 ust. 1 lit f) RODO (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO). Wskazanie adresu 
e-mail jest dobrowolne.

5. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem zgody.

6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem do ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

7. 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, GUS). Powyższe podmioty będą 
odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

8. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane przez okres posiadania tytułu do lokalu w zasobach TSM lub do momentu 
złożenia pisemnej rezygnacji.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 
danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 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.
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Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK (ZC-06)


