FORMULARZ AKTYWACJI USŁUGI E-BOM
DLA LOKATORÓW KUJAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU
ORAZ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
UWAGA: Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola oznaczone *.
* Imię i nazwisko:

* Adres:

* PESEL:

* e-mail

(wyłącznie do celów
identyfikacji/weryfikacji)

PROSIMY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE

SKRÓCONY REGULAMIN USŁUGI E-BOM
Informacja Ochrona Danych Osobowych
§1
W niniejszym regulaminie pod pojęciem Usługi rozumieć będziemy usługę
zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci Internet do wybranych danych
księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi.
Usługę dostarcza Kujawska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Inowrocławiu,
zwana dalej w skrócie KSM.
Aktywacja może być uruchomiona tylko dla Użytkownika który jest właścicielem lokalu.
§2
Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu,
potwierdzając to własnoręcznym podpisem na formularzu aktywacji usługi.
§3
Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp
do Usługi osobom trzecim. Dotyczy to w szczególności hasła dostępu.
§4
W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Użytkownik powinien zgłosić się osobiście, z dowodem tożsamości, w Biurze Obsługi Mieszkańców KSM.
§5
Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi
Użytkownik powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres
informatyk@ksmino.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 356 93 64 w godz.
8:00 – 14:00.
§6
Pełny Regulamin i zasady korzystania z Usługi dostępne są na witrynie internetowej KSM pod adresem www.ksmino.pl
§7
KSM nie ponosi odpowiedzialności za:
•
Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie
niezawinione działaniem SM (np. awarie łącza internetowego).
•
Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z Usługi przez Użytkownika.
•
Podania błędnych lub niepełnych danych przez Użytkownika w
formularzu aktywacji usługi.
•
Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła) Użytkownika.
•
Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych
(konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).
§8
KSM ma prawo zablokowania Usługi Użytkownikowi, który wykorzystuje
Usługę niezgodnie z przeznaczeniem lub na szkodę KSM albo osób trzecich.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawska Spółdzielnia
Mieszkaniowa w Inowrocławiu z siedzibą przy al. Kopernika 7 w Inowrocławiu,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych publikowany jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.ksmino.pl) w zakładce "Kontakt" oraz "Administracja Spółdzielni”,
3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Kujawską Spółdzielnię
Mieszkaniową w Inowrocławiu może być wykonywane wyłącznie w celu
realizacji wniosku aktywacyjnego E-BOM lub ich przetwarzanie jest związane z zarządzaniem lub administrowaniem nieruchomościami przez Kujawską Spółdzielnię Mieszkaniową w Inowrocławiu, stosownie do przepisów
Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych oraz Ustawy Prawo Spółdzielcze,
4. Pani/Pana dane będą przechowywane oraz archiwizowane w czasie określonym obowiązującymi przepisami prawa,
5. dane dotyczące realizacji niniejszego wniosku nie będą udostępniane
podmiotom zewnętrznym,
6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do informacji
o swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w
zbędnym zakresie lub ograniczenia przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. podanie danych osobowych do celów realizacji wniosku o aktywację usługi
E-BOM jest dobrowolne.

Oświadczam, że znam i akceptuję warunki regulaminu
korzystania z usługi E-BOM
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych do celów realizacji niniejszego wniosku

.................................................................
(data i czytelny podpis)

