Karta danych portalu eBOK
Wnioskodawca:
ID Klienta
Nazwisko

Imię

Nazwa Firmy
Adres zamieszkania/siedziby

Adres do korespondencji
PESEL

NIP

Telefon
Adres e-mail
1.

Niniejszym potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych, zaznajomienie się z
KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ RODO oraz proszę o nadanie loginu i hasła dostępu do portalu EBOK. Zgodnie z
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w niniejszym formularzu oraz w eBOK (dodatkowo: stan
rozliczeń,
nr
rachunku
bankowego)
przez
Wspólnotę
Mieszkaniową
Nieruchomości
…………………………………………………………..... w celach związanych z funkcjonowaniem eBOK, w tym uzyskiwania za
pośrednictwem eBOK dostępnych w eBOK informacji. Przyjmuję do wiadomości, że operatorem eBOk i
podmiotem przetwarzającym moje dane osobowe w ww. celu i w zakresie jest URBIS sp. z o.o. z siedzibą w
Gnieźnie przy ulicy Bolesława Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno.

………………………………………………………………………
miejscowość, data

2.

……………………………………………………………………………..
(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na otrzymanie loginu i hasła do portalu EBOK na wskazany powyżej adres e-mail.

3. Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.
Zasady korzystania z portalu EBOK:
1. Login i hasło do Twojego konta są poufne i powinny być znane tylko Tobie
2. Podczas pierwszego logowania zostaniesz poproszony o zmianę hasła
3. Hasło możesz dowolnie zmieniać, stosując się do następujących wymagań

nowe hasło musi różnić się od starego hasła

hasło musi zawierać co najmniej 5 znaków

hasło musi składać się z co najmniej 1 wielkiej litery

hasło musi składać się z co najmniej 1 małej litery

hasło musi składać się z co najmniej 1 cyfry

hasło nie może zawierać nazwy użytkownika / identyfikatora

………………………………………………………………………
miejscowość, data

……………………………………………………………………………..
(czytelny podpis i pieczątka Wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informuję, że:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Wspólnota Mieszkaniowa
Nieruchomości ……………………….…………………………………………….
 Wobec braku takiego obowiązku ADO nie powołał inspektora ochrony danych osobowych (IOD).
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z funkcjonowaniem eBOK na
podstawie Pani/Pana zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] i mogą być przetwarzane do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO polegających na
dochodzeniu roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].
 Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi
księgowe, usługi prawne, usługi IT, usługi kurierskie, operatorom pocztowym, operatorowi eBOK
(URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chrobrego 24/25, 62-200 Gniezno, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr
0000069876, REGON: 630952490, NIP: 7840041944, wysokość kapitału zakładowego:
23.040.000,00 zł).
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres funkcjonowania eBOK oraz okres
przedawnienia lub dochodzenia roszczeń związanych eBOK.
 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody).
 Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub inne
obowiązujące przepisy.
 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umownym; nie jest Pan/Pani
zobowiązana do ich podania, ale konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości korzystania z eBOK.
 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą
profilowane.
 Na okoliczność pozyskania Pani/Pana danych osobowych nie od Pani/Pana, ADO informuje, że:
a) pozyskane dane osobowe to dane wskazane w niniejszym formularzu oraz dostępne w eBOK,
b) ADO pozyskał te dane od URBIS sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie.

