WNIOSEK O AKTYWACJĘ USŁUGI E-BOM SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„POJEZIERZE” W OLSZTYNIE ul. KOŁOBRZESKA 13, 10-444 OLSZTYN.

1.Imię i Nazwisko*
2.Adres do korespondencji* :
ul.
kod pocztowy

nr budynku

nr lokalu

Miejscowość

3.PESEL*
4.e-mail*
5. nr telefonu kontaktowego *

6. Adresy lokali posiadane przez Właściciela w zasobach SM Pojezierze*:
6.1. ul.

nr budynku

nr lokalu

6.2. ul.

nr budynku

nr lokalu

6.3. ul.

nr budynku

nr lokalu

6.4. ul.

nr budynku

nr lokalu

6.5. ul.

nr budynku

nr lokalu

6.6. ul.

nr budynku

nr lokalu

SKRÓT ZASAD USŁUG E-BOM
§1
W niniejszych Zasadach pod pojęciem Usługi rozumieć będziemy usługę zdalnego dostępu za pośrednictwem sieci
internet do wybranych danych księgowych lokalu określonego w formularzu aktywacji usługi. Usługę dostarcza
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pojezierze” w Olsztynie, zwana dalej w skrócie SM POJEZIERZE Aktywacja może być
uruchomiona tylko dla Usługobiorcy, który jest właścicielem lokalu.
§2
Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych Zasad, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na
formularzu aktywacji usługi.
§3
Usługobiorca zobowiązuje się nie udostępniać danych umożliwiających dostęp do Usługi osobom trzecim. Dotyczy
to w szczególności hasła dostępu.
§4
W przypadku utraty danych niezbędnych do autoryzacji, Usługobiorca powinien zgłosić się osobiście, z dowodem
tożsamości, osobiście w pokoju nr 111 w budynku przy ul. Kołobrzeskiej 13.

§5
Wszelkie informacje o nieprawidłowościach związanych z działaniem usługi Usługobiorca powinien zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres admin@smp.olsztyn.pl lub telefonicznie pod nr tel. (89) 5373317 w godz. 8:00 12:00.
§6
Szczegółowy zakres zasad korzystania z Usług dostępy jest na witrynie internetowej SM POJEZIERZE pod adresem
ebom.smp.olsztyn.pl
§7
SM POJEZIERZE nie ponosi odpowiedzialności za:
Brak ciągłości świadczenia usługi lub jej nieprawidłowe działanie niezawinione działaniem SM (np. awarie łącza
internetowego). Nieprawidłowe działanie Usługi w wyniku niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją) korzystania z
Usługi przez użytkownika. Podania błędnych lub niepełnych danych przez Usługobiorcę w formularzu aktywacji
usługi. Skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych autoryzacyjnych (w tym hasła)
Usługobiorcy.
Przerwy w świadczeniu Usługi wynikające z przyczyn technicznych (konserwacje, przeglądy, wymiany sprzętu).
§8
SM POJEZIERZE ma prawo zablokowania Usługi Usługobiorcy, który wykorzystuje Usługę niezgodnie z
przeznaczeniem lub na szkodę SM POJEZIERZE albo osób trzecich.

Oświadczam, że:
1) podane przeze mnie dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
2) jestem uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3) podane informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
4) zapoznałem się z „Zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną”, akceptuję ich treść bez zastrzeżeń
i zobowiązuję się do ich przestrzegania,
5) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SM Pojezierze w Olsztynie danych zawartych w wniosku rejestracyjnym
w celu świadczenia wyżej wybranych usług zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

(data i czytelny podpis)

UWAGA: Mieszkaniec musi wypełnić wszystkie pola oznaczone * (członkowie spółdzielni bez posiadanych
zasobów nie wypełniają punktu 6: od 6.1 do 6.6).

