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w Tarnowskiei §półdzielnl Mieszkaniowej

§r,
Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a) moduł - program komputerowy pozwalający na sprawdzenie parametrów opłat, salda

konta opłat, otrzymywanie korespondencji poprzez lnternet,
b) Użytkownik serwisu - osoba, posiadająca tytuł prawny do lokalu

mieszkalnego/użytkowego. Przez tytuł prawny do lokalu rozumie się prawo uzyskane na

podstawie przydziału, umowy o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do
lokalu, umowy najmu lokalu zawieranej między najemcą, a Spółdzielnią, umowy
o przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze
własnościowe prawo, aktu notarialnego lub prawomocnego postanowienia sądu,
indywidualne konto lokalowe - dane dotyczące lokalu użytkownika w zakresie: aktualnego
wymiaru opłat, dokonanych wpłat, rocznych rozliczeń mediów, wskazań wodomierzy
i rozliczeń zużycia wody, salda ogólnego, salda za wybrany okres,

zdefiniowany adres e-mail - adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika
w odrębnym wniosku. Zdefiniowanie adresu e-mail może nastąpić po osobistym złożeniu
przez osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu, w siedzibie Tarnowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego 14, wypełnionego wniosku i okazaniu dokumentu
tożsamości lub po przesłaniu przez osobę mającą tytuł prawny do lokalu wypełnionego
i podpisanego formularza, na adres e-mail Tarnowskiej Spótdzielni Mieszkaniowej, pod

warunkiem opatrzenia go podpisem elektronicznym. Pełnomocnicy działający w imieniu
własnym oraz w imieniu swojego mocodawcy oraz następcy prawni nie mogą zdefiniować
adresu e-mail.
hasło - kombinacja znaków indywidualna dla każdego użytkownika,
Ad mi nistrator - Ta rnowska Spółdzielnia M ieszka niowa,
podpis elektroniczny - przez podpis elektroniczny rozumie się podpis zaufany lub

kwalifikowany podpis elektroniczny, uzyskiwany na podstawie odrębnych przepisów,
stanowiący deklarację tożsamości autora, złożoną w postaci elektronicznej pod

dokumentem.

Serwis e-BOK funkcjonuje w oparciu o dostęp do sieci lnternet.
Serwis e-BOK jest prowadzony jako usługa nieodpłatna i nie jest usługą w rozumieniu
przepisów ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§z,
Rejestracja użytkownika

Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu wniosku o dostęp do serwisu
e-BOK na obowiązującym w Spółdzielni formularzu.
Zarejestrowanie do serwisu może nastąpić:

c)

d)

e)

f)

g)

2.

3.



Regulamin dostępu i korzystania t serwisu e-BOK w Tarnowskiej sŃłdrielni Mieszkaniowej

a. Po osobistym złożeniu przez osobę, której przysługuje tytuł prawny do lokalu,
w siedzibie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul, Sowińskiego 14, wypełnionego
wniosku zgłoszeniowego i okaza niu doku mentu tożsamości,

b. po przesłaniu przez osobę mającą tytuł prawny do lokalu, na adres e-mail Tarnowskiej
SPÓłdzielni Mieszkaniowej, wypełnionego i podpisanego wniosku pod warunkiem
opatrzenia go podpisem elektronicznym,

c. Po osobistym złożeniu przez petnomocnika osoby uprawnionej do lokalu
w siedzibie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego 14, wypełnionego
wniosku, w którym podaje on swoje dane, okazaniu dokumentu tożsamości oraz
dołączeniu pełnomocnictwa upoważniające go do reprezentowania osoby uprawnionej do
lokalu, chyba że pełnomocnictwo to znajduje się już w aktach. Pełnomocnik, działając
w imieniu swojego mocodawcy nie może składać wniosku drogą elektroniczną.

3. Administrator przeprowadza weryfikację danych na podstawie informacji będących
w jego posiadaniu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji w przypadku rozbieżności danych.
5. Po procesie rejestracji użytkownik serwisu e-BOK otrzymuje w sposób poufny identyfikator

oraz hasło pierwszego logowania. Konto zostanie aktywowane w dniu następnym po 6:00.
6. Pierwsze logowanie wymaga zmiany hasła według własnego uznania (kombinacja znaków

indywid ua l na d la każdego użytkownika) oraz akceptacji regula minu.
7. Dostęp do serwisu e-BOK nadaje się bezterminowo, jednakże z przyczyn niezależnych od

Administratora może zaistnieć potrzeba ograniczenia dostępu do serwisu cetem wykonania
prac konserwacyjno - aktua lizacyjnych,

Jednej osobie może być przyznany tylko jeden login bez względu na ilość posiadanych praw do
lokali. W przypadku, gdy prawo do jednego lokalu przysługuje więcej niż jednej osobie,
rejestracji może dokonać i uzyskać login i hasło każda spośród tych osób.
KaŻda osoba, która przystępuje do korzystania z serwisu e-BOK zobowiązana jest zapoznać się
z treŚcią Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu e-BOK, znajdującego się na stronie
internetowej Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w siedzibie Spółdzielni przy ul.

Sowińskiego 74 oraz na poszczególnych Administracjach.
10. KaŻda osoba przystępująca do korzystania z serwisu, przyjmuje jednocześnie do wiadomości

i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
11. W PrzYPadku wygaśnięcia tytułu prawnego do lokalu dostęp do konta użytkowania serwisu

e-BOK zostanie niezwłocznie zablokowany.

§3,
Zasada korzystania z modułu e-BOK

Administrator, może bez podania przyczyny modyfikować usługi dostępne w module,
a takŻe zawieszaĆ lub ograniczać ich działanie. Może również dodawać nowe usługi.
UŻYtkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim swoich danych
dostępowych.

Za pomocą symbolu klienta i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu jedynie
w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.
Fakt zagubienia, kradzieży lub utraty danych dostępowych do serwisu e-BOK należy zgłosić do
Administratora. Zgłoszenia te przyjmowane są osobiście, telefonicznie po dokonaniu
weryfikacji osoby zgłaszającej, drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku posiadania

8.

9.

2.
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zdefiniowanego adresu e-mail lub opatrzenia dokumentu podpisem elektronicznym oraz
pocztą tradycyjną. Po uzyskaniu zgłoszenia Administrator niezwłocznie zablokuje dostęp do
modułu lub zresetuje hasło dostępu,
Wygenerowanie nowego hasła może nastąpić:

a. po osobistym złożeniu przez osobę, której przys|uguje tytuł prawny do lokalu,
w siedzibie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego 14, wypełnionego
wniosku zgłoszeniowego i okazaniu dokumentu tożsamości,

b. po przesłaniu przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, na adres e-mailTarnowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej, wypełnionego i podpisanego wniosku pod warunkiem
opatrzenia go podpisem elektronicznym,

c. Po osobistym złożeniu przez pełnomocnika osoby uprawnionej do lokalu,
w siedzibie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Sowińskiego !4, wypełnionego
wniosku, w którym podaje on swoje dane, okazaniu dokumentu tożsamości oraz
dołączeniu pełnomocnictwa upoważniające go do reprezentowania osoby uprawnionej do
lokalu, chyba że pełnomocnictwo to znajduje się już w aktach, Pełnomocnik działając
w imieniu swojego mocodawcy nie może składać wniosku droga elektroniczną.

Nowe hasło tymczasowe zostanie przekazane użytkownikowi serwisu w sposób podany we
wniosku.

Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania
z niego w sposób sprzeczny z niniejszymi zasadami lub przepisami prawa.

7. Prawo do korzystania z modułu wygasa:

a. do 3 dni od dnia otrzymania przez Administratora od Użytkownika wniosku rezygnacji
z dostępu do serwisu e-BOK,

b. ze skutkiem natychmiastowym w związku z utratą lub zbyciem lokalu przez Użytkownika.

§ą.

Zakres odpowiedzialności
1. Za prawidłowe działanie modułu e-BOK odpowiada Administrator,
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutkiwynikające z użycia danych dostępowych

przez osoby trzecie.
3. Moduł e-BOK działa w oparciu o automatyczne, nieweryfikowane przez pracownika

generowanie informacji. W każdym przypadku nieprawidłowości, co do prezentowanych
danych, należy skontaktować się z pracownikiem Działu Księgowości w celu wyjaśnienia
nieprawidłowości,

4. lnformacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu e-BoK nie mogą stanowić
wyłącznej podstawy roszczeń wobec Administratora.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z wykorzystaniem
informacji uzyskanych za pośrednictwem modułu e-BOK.

6. Dane udostępnianie w ramach aplikacji e-BOK będą aktualizowane po zakończeniu każdego
dnia roboczego i będą obejmowały wszystkie zaksięgowane do tego dnia dokumenty
obejmujące odrębne podstawowe naliczenie czynszowe, okresowe rozliczenie mediów oraz
wpłaty czynszu.

7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność użytkowania serwisu
e-BOK z powodu przerw konserwacyjnych oraz przyczyn niezależnych od Administratora jak
uszkodzenia urządzeń dostępowych, braku dostępu do lnternetu, działania sił wyższych itp.
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8. Użytkownicy serwisu e-BOK uprawnieni są do składania reklamacji dotyczących jego działania.
Reklamacje powinny być składane pisemnie w siedzibie Spółdzielni lub kierowane na adres
Spółdzielni pocztą lub na adres e-mail: ebok@tsmtarnow.pl. Reklamację wraz ze

szczegółowym opisem zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji, należy zgłaszać nie
później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie. Do reklamacji

w miarę możliwości, powinny być dołączone kopie dokumentów, służących do wykazania

zasadnoŚci reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Spółdzielnia zawiadamia o sposobie
załatwienia reklamacji osobę wnoszącą reklamację, Załatwienie reklamacji następuje w takiej
formie, w jakiej zostata wniesiona, lub w inny wybrany przez Spółdzielnię sposób. Termin
rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych.

§s,
Pozostałe posta nowienia

1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu dostępu do modułu e-BOK,

2. W przypadku zmiany treści Regulaminu, Administrator zamieści aktualny tekst na stronie
internetowej Spółdziel ni.

3. Regulamin opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do Użytkownika.
4. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych modułu wykorzystywane

będą tylko w celach statutowych.
5. TreŚĆ Regulaminu dostępna jest dla wszystkich Użytkowników na stronie internetowej

Spółdzielni oraz do wglądu w siedzibie Administratora i poszczególnych Administracjach.
6. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechne

obowiązujące przepisy prawa,

8. Użytkownik obowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora w przypadku:

a. jakichkolwiek zmian zawartych w formularzu aktywacji usług, w tym jego danych
osobowych,

b. zbycia lokalu.

Traci moc Regulamin uchwalony przezZarząd Spółdzielni w dniu 27.07.2020r uchwałą nr 7Ol2O.

Niniejszy Regula,min został uchwalony przez Zarząd Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu
J?.,,.ą.,..łP-*/f ucnwałą n, ....5.,..9........ iobowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Strona 4


