Zatwierdzono Decyzją Zarządu z dnia 19.01.2022r.

Warszawa, dnia ……………………
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”
ul. Gen. K. Sosnkowskiego 11
02-495 Warszawa
…………………………………………………
Imię i nazwisko
.…………………………………………………
Adres lokalu
…………………………………………………
Adres do korespondencji
…………………………………………………
Adres e-mail

OŚWIADCZENIE
O ZAMIARZE KORZYSTANIA Z E-BOK

1.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią Regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
(e-BOK) w RSM „Ursus” w Warszawie, akceptuję jego treść i wnoszę o przesyłanie zawiadomień
o dokonanych aktualizacjach w formie elektronicznej na podany adres e-mail.
Aktualizacje są prezentowane w e-BOK w zakładce Dokumenty i dotyczą m.in.

2.

•

zmian naliczeń opłat;

•

potwierdzenia salda;

•

okresowych rozliczeń (zużycia wody, kosztów centralnego ogrzewania itp.)

Proszę o udostępnienie loginu oraz hasła do serwisu e-BOK w następujący sposób:
a) odbiór osobisty w biurze Spółdzielni przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 11 lub administracji
osiedla „Niedźwiadek” przy ul. M. Keniga 2 w Warszawie.*
b) przesyłką elektroniczną opatrzoną hasłem na nw. adres e-mail.*
c) przesyłką pocztą.*

*Niepotrzebne skreślić

…………………………………………………..
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (zwane dalej RODO)
informuje się, iż:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Ursus”, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 11, 02-495 Warszawa (zwana dalej Spółdzielnią);
2) w Spółdzielni wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez e-mail: dpo@rsmursus.pl lub pisemnie na adres Spółdzielni wskazany w pkt. 1;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu
określonym w złożonym przez Państwa oświadczeniu;
4) Państwa dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. podmiotom uprawnionym do
pozyskania danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Spółdzielnia
zawarła umowę powierzenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
5) Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim
zostały zebrane lub do chwili cofnięcia przez Państwo zgody na ich przetwarzanie;
6) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
7) ponadto, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9) podanie przez Państwo danych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie uniemożliwi realizację
celu związanego z udostępnieniem i korzystaniem przez Państwa z serwisu Elektronicznego
Biura Obsługi Klienta (e-BOK);
10) decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Państwa, w sposób zautomatyzowany, a Państwa
dane nie będą profilowane.

Zapoznałam/em się

…………………………………………………………
Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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