Załącznik nr 1 do Regulaminu dostępu i korzystania z serwisu e-kartoteka w Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie

Formularz rejestracji w serwisie e-kartoteka Robotniczej Spółdzielni
Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie
Wypełniony
formularz
prosimy
dostarczyć
osobiście
do
Działu
Czynszów
w siedzibie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK Al. Wojska Polskiego 118
w Częstochowie. Do akceptacji formularza niezbędne jest okazanie dowodu tożsamości.

…………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu

………………………………………………………………………………………….
adres lokalu

…………………………………………………………………………………………
adres e-mail i numer telefonu kontaktowego
Oświadczam, że:
- zapoznałam/em się z Regulaminem dostępu i korzystania z serwisu e-kartoteka w Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie świadczonego poprzez system Mieszczanin
firmy MIESZCZANIN INFORMATYKA Sp. z o.o. i akceptuję wszystkie jego postanowienia.
- wyrażam wolę dobrowolnego przystąpienia do korzystania z usług serwisu e-kartoteka,
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,
- wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości związanych z funkcjonowaniem serwisu e-kartoteka od
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie na podany adres e-mail.
- zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Robotniczą
Spółdzielnię Mieszkaniową HUTNIK podanych przeze mnie danych osobowych, w celach i na
zasadach określonych w „Regulaminie dostępu i korzystania z serwisu e-kartoteka w Robotniczej
Spółdzielni Mieszkaniowej HUTNIK w Częstochowie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu e-kartoteka jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK w
Częstochowie z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 118, tel. 34 323 26 34(36), adres e-mail sekretariat@rsmhutnik.pl .
2. W sprawie przetwarzania danych osobowych w zakresie korzystania z serwisu e-kartoteka kontaktować się z można na adres
e-mail iod@rsmhutnik.pl .
3. Dane osobowe użytkowników serwisu e-kartoteka przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z usług oferowanych w
ramach serwisu e-kartoteka, w tym: w celu rejestracji i korzystania z serwisu e-kartoteka, udostępniania użytkownikom
funkcjonalności serwisu e-kartoteka , utrzymywania kontaktu, prowadzenia i obsługi konta w serwisie e-kartoteka, obsługi
reklamacji. Podstawę przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu e-kartoteka stanowi art. 6 ust. 1 lit. a i b
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 rozporządzanie o ochronie danych) tzw. RODO.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże stanowi ono warunek założenia konta Użytkownika i korzystania z serwisu
e-kartoteka. Bez podania danych osobowych korzystanie z usług oferowanych przez serwis e-kartoteka nie będzie możliwe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim Użytkownikowi serwisu e-kartoteka przysługuje tytuł prawny do lokalu
w zasobach nieruchomości zarządzanych przez administratora danych albo do momentu, w którym Użytkownik złoży
rezygnację z korzystania z serwisu e-kartoteka.
6. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się dostawą usług informatycznych i obsługą systemów komputerowych
administratora danych jak również inne podmioty upoważnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, które
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji oparte na odpowiedniej podstawie prawnej.
7. Użytkownikowi, który podał swoje dane osobowe przysługuje prawo do żądania dostępu do danych i ich sprostowania, prawo
żądania ich usunięcia, prawo przenoszenia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania wyrażonej
zgody, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane nie będą profilowane, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Częstochowa, dnia …………………………..

………………………………………………………
czytelny podpis wnioskodawcy

