Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu „e – Usługi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE APLIKACJI E-USŁUGI

IMIĘ I NAZWISKO: …………………………...……………………………………………....
ADRES ZAMIESZKANIA: …………………...……………………………………………….
ADRES E-MAIL: ……………………………………………………………………………....
NIP*: ……………………………………………………………………………………………
NR TELEFONU KONTAKTOWEGO: ………………………………………………………..
Zwracam się z prośbą o uzyskanie dostępu do aplikacji „e – Usługi” dla następujących
lokali do których posiadam tytuł prawny:
1/ ………………………………………………………………...………………………………
2/ ………………………………………………………………….……………………………..
3/ ……………………………………………………………………...…………………………

Oświadczam, że:








zapoznałem/am się z treścią „Regulaminu korzystania z serwisu „e – Usługi” Spółdzielni
Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach” i akceptuję jego treść,
uzyskane przeze mnie dane nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym.
przyjmuję do wiadomości, iż złożenie wniosku o udostępnienie aplikacji „e-Usługi” jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach,
ul. Kwiatkowskiego 8 w celu jego weryfikacji.
Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie wniosku o udostępnienie aplikacji „e-Usługi” jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art.172 Ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
Zostałem/am poinformowany/a, że zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną mogę
wycofać w każdym momencie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Załęska Hałda” z siedzibą w Katowicach, ul. Kwiatkowskiego 8, zwana dalej AD.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem
iod@zaleskahalda.pl.

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z serwisu „e – Usługi”
Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” w Katowicach
3. Dane osobowe podane we wniosku są przetwarzane na podstawie zgody osoby
wyłącznie w celu udostępnienia konta w elektronicznym systemie „e-Usługi”
służącym do obsługi mieszkańców przez okres korzystania z konta w systemie lub do
momentu wycofania zgody przez osobę. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych
można wycofać w dowolnym momencie.
4. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z usługi poprzez: osobiste złożenie
pisemnej rezygnacji, przesłanie pisemnej rezygnacji na adres AD lub przesłanie
rezygnacji mailowo na eusługi@zaleskahalda.pl z adresu poczty elektronicznej
zarejestrowanej w usłudze.
5. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla
Administratora na podstawie zawartych umów.
6. Każda osoba posiada prawo do:
 dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
 sprostowania (poprawy) swoich danych;
 usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
wynika z obowiązku prawnego lub sprawowania władzy publicznej;
 do ograniczenia przetwarzania danych;
 Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.
7. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej danych.
8. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne celem
realizacji usługi. Niepodanie danych uniemożliwi AD realizację usługi na rzecz
Użytkownika.
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy
przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora danych lub e-mailowo
pod adresem poczty elektronicznej sekretariat@zaleskahalda.pl.
 wyrażam zgodę na przesłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Załęska Hałda”
z siedzibą w Katowicach, ul. Kwiatkowskiego 8 hasła dostępowego do elektronicznego
systemu „e-Usługi” na podany przeze mnie adres e-mail.

* dotyczy użytkowników lokali użytkowych, którzy prowadzą działalność gospodarczą.

………………………………………………………
data i czytelny podpis

