Formularz zgłoszeniowy E-BOK
Imię i nazwisko Klienta*
………………………………………….……………………………
*(osoba fizyczna lub prawna posiadająca tytuł prawny do lokalu w zasobach administrowanych przez Zakopiańską
Spółdzielnię Mieszkaniową)
Adres lokalu:
………………………………………….……………………………
Adres zamieszkania:

………………………………………….……………………………

Telefon kontaktowy:

………………………………………….……………………………

Adres e-mail:

………………………………………….……………………………

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem E-BOK Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie niniejszego formularza zgłoszeniowego E-BOK jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Zakopiańską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 8 w
Zakopanem w celu jego weryfikacji.
Jednocześnie podając w formularzu swój adres e-mail wyrażam zgodę na kontakt drogą elektroniczną w związku
z użytkowaniem konta w elektronicznym systemie E-BOK, w związku z bieżącymi sprawami wynikającymi z zarządzania
nieruchomością, w której znajduje się mój lokal (w tym uzyskiwanie informacji o zmianach wysokości opłat za lokal, wynikach
rozliczenia mediów).
Oświadczam ponadto, że zgodę na kontakt elektroniczny mogę wycofać w każdym dowolnym momencie

........................................
Data i Czytelny Podpis
Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wspólnota Mieszkaniowa ……………………………….…..………
z siedzibą w ………………..……………….…….………. ul. ……………………………..…………………..,
zwana dalej Administratorem.
2. Wspólnota Mieszkaniowa powierzyła funkcje administratora/zarządcy Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Zakopanem przy ul. Ks. Stolarczyka 8 w Zakopanem, która tym samym jest podmiotem przetwarzającym (procesorem) w
rozumieniu RODO i przetwarza Pani/Pana dane w imieniu Wspólnoty. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych procesora
jest możliwy pod adresem ul. Ks. Stolarczyka 8 34-500 Zakopane (z dopiskiem IOD) lub elektronicznie: iod@smzakopane.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO, co stanowi obowiązek prawny ciążący na
administratorze przetwarzane są w celu sprawowania zarządu nieruchomością wspólną. Dane osobowe podane w formularzu
zgłoszeniowym E-BOK w postaci adresu e-mail są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
w celach usprawnienia komunikacji. Dane osobowe, podane dobrowolnie w formularzu zgłoszeniowym, są przetwarzane do
momentu wycofania zgody przez osobę.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym usługi niezbędne
do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne
na podstawie zawartych umów, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
5. Każda osoba posiada prawo do: •dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; •sprostowania (poprawiania) danych
osobowych -w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; •ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
•sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych w związku ze szczególną sytuacją; •usunięcia danych osobowych, w
sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej; •przenoszenia
danych -w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub
na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę.
6. Ponadto każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy.
7. Podanie danych w formularzy zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do użytkowania konta
w systemie E-BOK. Niepodanie danych uniemożliwi weryfikację wniosku oraz korzystanie z systemu.
8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie podlegają one profilowaniu i nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany
wyżej adres Administratora.

