
Formularz XL/Wersja 5/ 2020-10-21 

WNIOSEK O DOSTĘP DO E-BOK W BSM 
 

□ aktywacja konta   □ zmiana danych  □ likwidacja konta 

Nazwisko: _________________________________________________________________ 

Imię: _____________________________________________________________________ 

Pełnomocnik: (1)_____________________________________________________________ 

Seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość: ________________________ 

Adres lokalu:(2)
 ___________________________________________________________ 

Adres e-mail:(3)
 ___________________________________________________________ 

Nr telefonu:(4) ____________________________________________________________ 

Inne informacje: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data wniosku: ________________; Podpis pracownika: _______________________ 

 

(1) Wypełnić tylko jeżeli występuje pełnomocnik. W części nazwisko i imię prosimy podać faktycznego 

    właściciela lokalu w którego imieniu działa pełnomocnik. 

(2) Adres lokalu który ma być widoczny po zalogowaniu się na konto. W przypadku posiadania więcej 

    lokali prosimy podać w części inne informacje adresy lokali jakie mają być widoczne dodatkowo  

    po zalogowaniu się. 

(3) Aktualny i aktywny adres email. Na ten adres będą przesłane dane i informacje związane jedynie 

    ze stroną techniczną dotyczącą tej usługi. Pełnomocnik podaje swoje konto poczty elektronicznej. 

(4) Podanie telefonu kontaktowego przez użytkownika dobrowolne.  

 

Przyjmuję do wiadomości, że Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą położoną w Bydgoszczy przy ulicy Grunwaldzkiej 

12 będzie administratorem dotyczących Pana/i danych osobowych. Przetwarzanie będzie prowadzone do 6 lat po ustaniu tytułu prawnego 

do lokalu, wyłącznie w celach i w zakresie związanym z ustawową i statutową działalnością BSM w oparciu między innymi o ustawę Prawo 

spółdzielcze, ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Statut BSM i regulaminy oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

Udostępnianie danych osobowych stanowi wymóg ustawowy, a ich nie podanie będzie skutkowało niemożnością zrealizowania przez 

Spółdzielnię jej obowiązków ustawowych i statutowych. Udostępnione dane osobowe będą chronione, nie będą podlegały formie 

zautomatyzowanego przetwarzania danych i nie będą przekazywane do organizacji oraz państw trzecich (spoza UE). Pana/i dane osobowe 

przekazywane będą podmiotom upoważnionym ustawowo oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Bydgoskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej, z którymi Spółdzielnia zawarła stosowne umowy powierzenia. Jednocześnie informujemy, że posiada Pan/i pełne prawo 

dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania kopii danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia 

danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, bycia powiadamianym o sprostowaniu, usunięciu i 

ograniczeniu przetwarzania. Informujemy również, że w Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołany został Inspektor Ochrony Danych 

Osobowych (dane do kontaktu: bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl, tel. 884-610 739).W przypadku naruszenia prawa do ochrony danych 

osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

Informacje dotyczące RODO znajdują się również na stronie internetowej BSM www.bsm. bydgoszcz.pl 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do 

realizacji usługi:  
    

             tak   nie 

Zgoda na wysyłanie wiadomości e-mail:     □     □  data:__-__-____ 

Zgoda na wiadomości sms:       □     □  data:__-__-____ 

 

Data wniosku: ____________; Podpis wnioskodawcy: _______________________ 

mailto:bromaniuk@bsm.bydgoszcz.pl

