Białystok, dnia, ……………………………………

1. …………………………………………………...
/imię, nazwisko lub nazwa/

2. ……………………………………………………
/adres posiadanego lokalu w S.M. „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku/

WNIOSEK
O WYGENEROWANIE NOWEGO HASŁA DO SYSTEMU E-BOK
Oświadczam, iż jestem użytkownikiem systemu E-BOK i otrzymałem/am dostęp do konta w
systemie E-BOK w postaci loginu i hasła początkowego.
Wnoszę o wygenerowanie nowego hasła do systemu E-BOK (login pozostaje bez zmian).
Oświadczam, iż zapoznałem/am się z Regulaminem systemu E-BOK i akceptuję jego
postanowienia.
…………………………………………………………….
/czytelny podpis/

Wnoszę o przekazanie mi wygenerowanego nowego hasła do systemu E-BOK na podany niżej
adres/nr telefonu ustnie/nr telefonu sms-em/adres e-mail/zgłoszę się osobiście/w inny sposób *
…………………………….……………………………………………………………………………
* Niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanego wyżej adresu/nr telefonu/adresu e-mail przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Rodzina Kolejowa” w Białymstoku dla potrzeb przesłania nowego hasła do systemu E-BOK.

…………………………………………………………….
/czytelny podpis/
Oświadczam, iż zostałam/łem poinformowana/ny o tym że:
1. Administratorem moich danych osobowych, przetwarzanych na potrzeby przesłania nowego hasła do systemu E-BOK, jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 15-888 Białystok.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail:
iod@sm-rodzinakolejowa.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania nowego hasła do systemu E-BOK, na podstawie wyrażonej zgody, tj. art.
6 ust 1 pkt a) RODO oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Administratora, tj. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4. Podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane przez okres posiadania przeze mnie konta w systemie E-BOK oraz przez
okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Administratora.
5.
Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, oraz usunięcia w przypadku zaistnienia
przesłanki z art. 17 RODO, jak również przenoszenia danych w przypadku i na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO. Ponadto
przysługuje mi prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Przysługuje mi prawo
do złożenia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO.
7. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych
tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie niniejszych danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wysłania nowego hasła do systemu E-BOK na wskazany
przeze mnie adres, nr telefonu lub adres e-mail.
9. Odbiorcą moich danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi
IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii oraz podmiot obsługujący serwer.
10. Podane przeze mnie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Podane przeze mnie dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

……………………………………………………………
/czytelny podpis/

Białystok, dnia, ………………………………………..

1. …………………………………………………...
/imię, nazwisko lub nazwa/

2. ……………………………………………………
/adres posiadanego lokalu w S.M. „Rodzina Kolejowa” w Białymstoku/

OŚWIADCZENIE
O REZYGNACJI Z KORZYSTANIA Z SYSTEMU E-BOK
Oświadczam, iż z dniem ………………………………. rezygnuję z korzystania z systemu
E-BOK i wnoszę o usunięcie mojego loginu i hasła z bazy danych niniejszego systemu.

…………………………………………………………….
/czytelny podpis/

