
 

Załącznik do Regulaminu elektronicznego 

Biura Obsługi Zasobu Użytkowego (eBOK) 

 
 

 

 

 
Urząd Miejski w Gnieźnie  

Wydział Rozwoju Miasta, 

Gospodarki i Obsługi 

Inwestora 

ul. Lecha 6 

62-200 Gniezno 

 
 

 

 

WNIOSEK O DOSTĘP DO E-BOK 

 

 
 (należy wypełnić wszystkie pola czytelnie, drukowanymi literami) 

Dane Klienta 

 

Nazwisko: ………………………………………………………………………...…… 

Imię lub imiona: …………………………………………………………………...… 

Nazwa firmy ..……………………………………………………………….……...… 

PESEL:……………………………………………………………………………...……. 

NIP firmy:…………………………………………………………………………….…. 

REGON firmy:………………………………………………………………………..... 

KRS firmy: ………………………………………………………………..…….……… 

Telefon kontaktowy/Faks  

 

…………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail 
 

(Użytkownik jest zobowiązany  

do niezwłocznego poinformowania 

Miasta Gniezna o zmianie adresu  

e-mail) 

 

……………………………………@……………………………………………….… 



 

Adresy lokali użytkowych wraz 

z metrażem 

 

ul. ……………………………………………………..……..   

 

 

……………..m2 

 

ul. ……………………………………………………..……..   

 

 

……………..m2 

 

ul. ……………………………………………………..……..   

 

 

……………..m2 

 

ul. ……………………………………………………..……..   

 

 

……………..m2 

 

ul. ……………………………………………………..……..   

 

 

……………..m2 

JA, NIŻEJ PODPISANY(-A) OŚWIADCZAM, IŻ SKŁADAJĄC NINIEJSZY WNIOSEK WYRAŻAM ZGODĘ  

NA OTRZYMYWANIE DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH W FORMIE ELEKTRONICZNEJ  (TZW. OBRAZ FAKTURY)  

ZA POŚREDNICTWEM EBOK ORAZ REZYGNUJĘ Z ICH OTRZYMYWANIA W FORMIE PAPIEROWEJ. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu dostępu  

do eBOK. 
 
 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celach jest Gmina Miasto Gniezno.  

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L 

Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

1) żądania dostępu do danych osobowych; 

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

3) wniesienia sprzeciwu; 

4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 
 

 

 

Gniezno, dnia   ........................            …………………………….…….. 

                                    Podpis  Wnioskodawcy 


