Załącznik nr 13
Będzin, dnia …..………

Formularz zgłoszeniowy dostępu do elektronicznego Biura Obsługi
Klienta (eBok)
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie z siedzibą przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie,
oświadcza, że poniższe dane zbierane są w celu udostępnienia możliwości uzyskiwania drogą
elektroniczną dostępu do przeglądania kartoteki punktu/punktów rozliczeniowych. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie oświadcza również, że przysługuje Państwu prawo dostępu
do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany.
Imię i nazwisko /Nazwa firmy/

Adres kontaktowy (miejscowość, kod pocztowy, nazwa ulicy, numer domu / lokalu)

telefon kontaktowy

adres e-mail

Dane pierwszego logowania
adres internetowy: www.smgornik.bedzin.pl
użytkownik: …………………………
hasło:
…………………………
Oświadczam, że przyjąłem /przyjęłam do wiadomości Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi
Klienta eBOK i akceptuję go oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji działania eBOK (zgodnie
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922 z późniejszymi zmianami).
…………………………………………..…………………
DATA
………………………………………………………………
CZYTELNY PODPIS SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE

Określenia użyte w Regulaminie:
1. eBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.
2. Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu.
3. Login - ułożony ciąg znaków nadany Użytkownikowi w czasie rejestracji do serwisu eBOK.
4. Hasło - ułożony ciąg znaków przekazany Użytkownikowi podczas rejestracji do serwisu eBOK,
składający się z przypadkowo wygenerowanych znaków – liter lub cyfr. Podczas pierwszego
logowania Użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła na dowolne przez niego
zdefiniowane.
5. Aktywacja konta – przyznanie Użytkownikowi (Klientowi) indywidualnego numeru /symbolu/
– określonego jako login, potwierdzonego hasłem, umożliwiającego korzystanie z serwisu
eBOK. Aktywacja odbywa się w terminie 24 godzin od daty prawidłowo przeprowadzonej
rejestracji do systemu eBOK.
6. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie z siedzibą przy ul.
Siemońskiej 9 w Będzinie.
Informacje dotyczące serwisu E-BOK:
1. Administratorem i właścicielem serwisu eBOK jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w
Będzinie z siedzibą przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie.
2. Za korzystanie z serwisu eBOK Spółdzielnia Mieszkaniowa„Górnik” z siedzibą przy ul.
Siemońskiej 9 w Będzinie nie pobiera opłat.
3. Zebrane przez Administratora dane będą przetwarzane w celu zapewnienia korzystania z
serwisu eBOK. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w zakresie
prawidłowego korzystania z serwisu wymagane.
4. W przypadku rozwiązania umowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Górnik” w Będzinie z
siedzibą przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie przez Użytkownika, dostęp do serwisu eBOK
zostaje zablokowany.
5. Regulamin korzystania z serwisu eBOK dostępny jest w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
„Górnik” w Będzinie oraz na stronie internetowej – www.smgornik.bedzin.pl.
6. Serwis eBOK jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Administrator zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowej konserwacji lub
modernizacji systemu, mogącej powodować przejściowe utrudnienia w korzystaniu z serwisu.
7. Wymagania systemowe umożliwiające prawidłowe działanie serwisu eBOK to: przeglądarka
internetowa np. Internet Explorer – wersja 6,0 minimum, Google Chrome, Mozilla Firefox lub
nowsze, włączona obsługa Cookies.
Odpowiedzialność i uprawnienia:

1. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia hasła i login do serwisu eBOK przed
korzystaniem przez osoby nieupoważnione. Za skutki wynikające z korzystania z serwisu eBOK
przez osoby nieuprawnione odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
2. Za ewentualne dyspozycje zrealizowane poprzez serwis eBOK odpowiedzialność ponosi
Użytkownik.
3. Administrator odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie serwisu eBOK. Wszelkie,
stwierdzone nieprawidłowości w zakresie działania systemu należy niezwłocznie zgłosić
Administratorowi.
4. Administrator ma prawo do zablokowania lub ograniczenia dostępu do serwisu eBOK
Użytkownikowi, wykorzystującemu serwis w sposób naruszające Regulamin lub obowiązujące
przepisy prawa.
5. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian zasad funkcjonowania oraz modyfikacji serwisu eBOK.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
PODPISY PRZEDSTAWICIELI ORGANU ZATWIERDZAJĄCEGO

Załącznik nr 2
……………………………………….
(miejscowość, data)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” w Będzinie
z siedzibą przy ul. Siemońskiej 9 w Będzinie.
1.

………………………………………
(Nazwisko i imię)

2.

………………………………………
(Nazwisko i imię )

Oświadczenie
My niżej podpisani:
1.

……………………………………………-………………………………………………………
IMIĘ

NAZWISKO

zamieszkały/a. ………………………………………………………………………….…………..
ADRES ZAMIESZKANIA
2.

………………………………………….…-………………………………………………………
.
IMIĘ

NAZWISKO

zamieszkały/a. …………………………………………………………………..…………………..
ADRES ZAMIESZKANIA
3.

………………………………………….…-………………………………………………………
… IMIĘ
NAZWISKO

zamieszkały/a. ………………………………………………………………………..……………..
ADRES ZAMIESZKANIA
4.

……………………………………………-………………………………………………………
…. IMIĘ
NAZWISKO

zamieszkały/a. ……………………………………………………………………………….……..
wybieramy pełnomocnika współwłaścicieli lokalu (adres lokalu)
………………………………………………………………………….……………………………..
(ADRES LOKALU)

Panią/Pana ……………………………………........-…………………………………………………
…
IMIĘ

NAZWISKO

zam. ………………………………………………….………………………………

……………………………………………………….
Podpis pracownika przyjmującego Oświadczenie

Załącznik nr 3

1. Wniosek o rezygnację z dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klientów eBOK
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” w Będzinie z siedzibą przy ul. Siemońskiej 9 w
Będzinie.
www.smgornik.bedzin.pl

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres lokalu

W związku z rezygnacją z dostępu do serwisu eBOK proszę o usunięcie z bazy moich danych
osobowych.

Data i podpis składającego rezygnację

Podpis pracownika przyjmującego

