……………………………
miejscowość, data

…………………………………………….…………………………………………………..
Imię i Nazwisko

…………………………………………………………………………………………………
adres lokalu: ulica, nr budynku/mieszkania kod pocztowy; miasto

……………………………………………………………
adres korespondencyjny (nie wypełniać, jeśli jest taki sam jak lokalu)

……………………………………………………………
nr telefonu kontaktowego (obowiązkowo)

……………………………………………………………
adres email (zdalne uzyskanie hasła)

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podlasianka” w Węgrowie
Proszę o wydanie loginu i hasła umożliwiającego korzystanie za pomocą strony
internetowej:

podlasianka.shnet.pl/euslugi

z

usługi

„e-BOK”

dla

wyżej

wymienionego lokalu, którego jestem właścicielem/współwłaścicielem.
Podanie jest jednocześnie pokwitowaniem odbioru loginu oraz hasła umożliwiającego korzystanie
z „e-BOK”.
1.
2.

3.
4.

Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe.
Wyrażam dobrowolną i wyraźną zgodę - zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 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), (Dz. Urz. UE L Nr 119) zwane w dalszej treści
„RODO”- na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Podlasianka" w Węgrowie
w celu zaewidencjonowania podanych danych osobowych dla potrzeb dostępu elektronicznego do aplikacji „e-BOK”.
Oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO tj. przysługuje mi możliwość jej
wycofania w każdym czasie, a zapytanie o zgodę przy składaniu wniosku zostało przedstawione mi w wyraźniej
i zrozumiałej formie.
Oświadczam, że zostałem poinformowany(a) zgodnie z ww. rozporządzeniem, iż:
1) Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Podlasianka” w Węgrowie, ul. Żeromskiego 7, 07-100 Węgrów.
2) Dane osobowe przetwarzane są przez Spółdzielnię Mieszkaniową "Podlasianka" w Węgrowie wyłącznie dla
prawidłowej realizacji usługi dostępu elektronicznego „e-BOK”,
3) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podlasianka": iod@wegrow.internetdsl.pl
4) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia, także ograniczenia zakresu
lub usunięcia danych nie wymaganych dla realizacji usługi „e-BOK”,
5) Posiadam prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nie wymaganych dla usługi
„e-BOK”,
6) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez usługę „e-BOK” jest obowiązkowe, a w pozostałym
dobrowolne,
7) Dane osobowe związane ze świadczeniem usługi „e-BOK” będą przetwarzane przez cały okres aktywności usługi.
8) Posiadam prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Dane osobowe nie będą profilowane,
10) Dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich.

…………………………………….
czytelny podpis

