
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia w Krakowie 
Os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków 

WNIOSEK 
o dostęp do zasobów elektronicznych Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia  

w Krakowie przeznaczonych dla dysponentów lokali w tej Spółdzielni oraz zgoda na 
przesyłanie ze Spółdzielni korespondencji w formie elektronicznej 

 
 

Kraków, dnia                                    .    
 

   

Imię i nazwisko dysponenta lokalu  Numer Członkowski 

  

Prosimy o wypełnienie 
DRUKOWANYMI 

literami 

Adres lokalu w SM Oświecenia  

  

Adres korespondencyjny  
(jeśli taki sam jak lokalu, skreślić pole) 

  

 
 

TAK NIE  

        Wnoszę o dostęp do platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK na stronie 
internetowej www.oswiecenia.pl 

TAK NIE  

        Wnoszę o dostęp do Strefy dla Członków Spółdzielni na stronie internetowej 
www.oswiecenia.pl  

 

TAK NIE  

        Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji ze Spółdzielni Mieszkaniowej 
Oświecenia w Krakowie drogą elektroniczną na adres e-mail: 
 

 

TAK NIE  

        Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny ze Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w 
Krakowie drogą telefoniczną na numer telefonu: 
 

 

 

Dysponent lokalu – właściciel lokalu lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo 
spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.  



 

Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia w Krakowie 
Os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków 

Zgoda oraz klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych  
na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Oświecenia w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-636 Kraków, nr tel. 
12 647 07 08, e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl (dalej: Spółdzielnia), na zasadach określonych w rozporządzeniu 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 (tzw. RODO), udostępnionych przeze mnie moich 
danych osobowych w systemach teleinformatycznych Spółdzielni w zakresie danych kontaktowych, w tym mojego imienia i nazwiska, 
numeru członkowskiego w Spółdzielni, adresu mojego lokalu w Spółdzielni, mojej poczty elektronicznej (e-mail) oraz mojego numeru 
telefonu w celu umożliwienia mi dostępu do platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK Spółdzielni oraz do strefy dla Członków 
Spółdzielni, na stronie internetowej www.oswiecenia.pl, jak również w celu kontaktowania się Spółdzielni ze mną drogą elektroniczną. 
Oświadczam, iż moje dane osobowe, o których mowa powyżej, podaję dobrowolnie. 

Kraków, dnia ……………………………………….     Podpis: ……………………………………………………………………………………….....………..  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję się, iż: 
1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświecenia w Krakowie, adres: os. Oświecenia 45, 31-

636 Kraków (dalej: Spółdzielnia), nr tel. 12 647 07 08, e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl;  

2. dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Joanna Witkowska; tel. 12 642 76 30; e-mail: j.witkowska@oswiecenia.pl  
3. celem przetwarzania danych jest umożliwienie Pani / Panu dostępu do platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK 

Spółdzielni oraz do Strefy dla Członków Spółdzielni, na stronie internetowej www.oswiecenia.pl, jak również zapewnienie Spółdzielni 
możliwości przesyłania do Pani / Pana korespondencji oraz informacji w celach wynikających z posiadania lokalu w zasobach 
Spółdzielni; 

4. podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 
5. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania celu przetwarzania wskazanego powyżej i przez okres 

potrzebny do usunięcia danych; 
6. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zrealizowania celu przetwarzania; 
7. dane osobowe: 

a) mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie 
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

b) będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających 
uprawnienia do ich przetwarzania, a w szczególności do: 
− SoftHard S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18c, KRS: 0000217562, NIP: 774-281-79-35, REGON 611420189; 
− Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “COMNET” Stanisław Zieja, NIP: 945-117-91-35, REGON: 351155720 
w zakresie: 

• imię (imiona) i nazwisko; 
• nr członkowski; 
• adres poczty elektronicznej; 

• numer telefonu; 
w celu: dostępu do platformy Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK Spółdzielni oraz do strefy dla Członków Spółdzielni, na 
stronie internetowej www.oswiecenia.pl, 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a) żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania; 
b) wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody; 
c) przeniesienia danych do innego Administratora danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
 
 

…………………………………........................................................................................  

                     (czytelny podpis) 

 


