FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY e-BOK
ADA-WEB
www.psm.bydgoszcz.pl
Imię i Nazwisko

PESEL

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

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Indeks lokalu

Rejestracja konta w e-BOK*

Usunięcie konta z e-BOK*

Przywrócenie konta w e-BOK*

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z Regulaminem elektronicznego biura obsługi klienta e-BOK w Pomorskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej w Bydgoszczy i akceptuję jego treść.

………………………………………………………..
Data i podpis
Zostałam/-em poinformowana/-y, że:
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Administratorem danych osobowych jest Pomorska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bydgoszczy, ul. Zaświat 32, 85-685
Bydgoszcz.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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.
Dane przetwarzane będą w celu świadczenia usługi e-BOK.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do korzystania z usługi e-BOK.
Odbiorcą danych osobowych będą:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia,
b) instytucje, do których administrator przekazuje dane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z
przepisów prawa,
c) pracownicy administratora danych.
Klientowi przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) żądania sprostowania danych;
c) żądania usunięcia danych,

7.

d) żądania ograniczenia przetwarzania,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia sprzeciwu;
g) cofnięcia zgody,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres posiadania przez konta e-BOK, lub do czasu wycofania zgody. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi
roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany
przepisami prawa.

Identyfikator użytkownika (niezbędne do zalogowania)

Data rejestracji konta w e-BOK

Data usunięcia konta z e-BOK

Data przyjęcia formularza

Podpis przyjmującego

*-niepotrzebne skreślić
Wypełnia Spółdzielnia

