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Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu  e-BOK 

 

Jelenia Góra, dnia ……………………………………………………. 

 

Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa 

ul. Ludomira Różyckiego 19 

58-506 Jelenia Góra 

 

Wniosek o dostęp do serwisu e-BOK 

Proszę o nadanie uprawnień do konta w serwisie e-BOK. 

Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Adres lokalu:  .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

PESEL (o. fizyczne)  .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

NIP (firmy)  .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Adres e-mail:  .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Telefon:  .……………………………………………………….……………………………………………………….. 

Adres do korespondencji (jeśli jest  inny niż lokalu): 

ul. ……………………………………………………. Kod i miejscowość: …………………………………………………………. 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem dostępu i korzystania z serwisu e-BOK 

Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze i akceptuję jego postanowienia. 

2. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Jeleniogórską 

Spółdzielnię Mieszkaniową w celach statutowych i związanych z zarządzaniem nieruchomościami 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z  dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2014 poz.1182 z późn. zm.).  

3.Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi w związku z przetwarzaniem w/w danych osobowych 

prawo żądania poprawienia oraz aktualizacji w/w danych oraz prawo wniesienia pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania w/w danych osobowych. 

4. Przyjmuję do wiadomości, że w/w dane osobowe nie będą przetwarzane i udostępniane w celach 

marketingowych oraz zarobkowych. 

 

 

…………………………………………………………………………..……………………………….. 

(podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu) 

 

Potwierdzenie odbioru loginu i hasła do serwisu e-BOK. 

 

…………………………………………………………………………..……………………………….. 

(data i podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu) 

 

Stwierdza się zgodność danych z dokumentem stwierdzającym tożsamość oraz potwierdza 

autentyczność złożonego podpisu. 

 

………………………………………………………………………….…….. 

(data i podpis pracownika wydającego login i hasło) 
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 Oświadczam, iż wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 
x 

 na przesyłanie 

przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową w drodze elektronicznej  

korespondencji nie wymagającej pisemnego potwierdzenia odbioru np. zawiadomienia 

o zmianie wysokości opłat, zawiadomienia o wysokości nadpłaty z tytułu rozliczenia 

różnicy wody, zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu dla członków Spółdzielni.  

 W przypadku powyższej zgody rezygnuję tym samym z otrzymywania ww. 

korespondencji w formie papierowej oraz oświadczam, że e-korespondencję będę 

przyjmować  pod podanym wyżej adresem e-mail . 

 Przyjmuję do wiadomości, że  e-korespondencja, o której mowa powyżej będzie 

możliwa w terminie późniejszym. O terminie jej wprowadzenia i obowiązywania 

Spółdzielnia powiadomi  pisemnie za pośrednictwem serwisu e-BOK w zakładce 

„wiadomości” i pod podany wyżej adres e-mail. Do tego czasu dostarczanie 

korespondencji odbywać się będzie w sposób dotychczasowy. 
 

 

 

……………………………………………….   ………………………………………………………. 

     Miejscowość, data                                                                     Czytelny podpis         

 

 
x
 niepotrzebne skreślić 

   


