Pieczęć wpływu do ZBM-TBS Sp. z o.o.

WNIOSEK
o utworzenie konta w serwisie
Internetowej Obsługi Kontrahenta
(Proszę o czytelne wypełnienie wniosku)
ZBM-Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 2A
41-902 Bytom
PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Posiadacz tytułu prawnego do lokalu
Imię Nazwisko:

Najemca / Właściciel:
Nazwa ulicy/ Budynek/ Klatka/ Mieszkanie:

Adres lokalu:
Adres e-mail

Adres e-mail:

DRUKOWANYMI LITERAMI !

Proszę o oznaczenie adresu jako korespondencyjny

(otrzymywanie dokumentów jako załącznik e-mail, w tym faktury)

Telefon komórkowy

Telefon komórkowy*
* nie jest wymagane

Na wskazany we wniosku
adres e-mail

Sposób przekazania
loginu i hasła:

Odbiór osobisty
w siedzibie ZBM-TBS

ZBM- Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu działa zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r.
przepisami Rozporządzenia 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. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a ich przetwarzanie jest konieczne w ramach
systemów elektronicznych. Adres elektroniczny oraz numer telefonu będzie wykorzystywany tylko przez ZBM-TBS w
Bytomiu, w celu zapewnienia prawidłowego procesu zarządzania. Wnioskujący może poprosić o usunięcie danych z bazy
ZBM-TBS w dowolnym momencie. Pełna treść RODO (GDPR) dostępna jest na zbm-tbs.pl. Kontakt z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych: awezyk@zbm-tbs.pl
Podpisując się, potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Platformy Internetowa Obsługa Kontrahenta

Bytom

Data wypełnienia wniosku

Czytelny podpis posiadacza tytułu prawnego do lokalu lub jego pełnomocnika

Wypełnia pracownik ZBM-TBS
Wniosek przyjęty / odrzucony

ZBM – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Bytomiu
41-902 Bytom, Kolejowa 2A
T +48 32 281 80 21
iok@zbm-tbs.pl

www.zbm-tbs.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych dla klientów IOK
Informacja o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych
Administratorem Państwa danych jest ZBM-TBS Sp. z o.o. w Bytomiu z siedzibą przy ulicy
Kolejowej 2a. zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy KRS 0000285725; NIP 6262873436, REGON 240681155
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych : Andrzej Wężyk,
adres e-mail: awezyk@zbm-tbs.pl.
Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji dostępu do IOK (podstawa z art.6 ust.1 lit. a RODO).
Dane osobowe będą udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
oraz podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia
przetwarzania danych.
Pana/Pani dane osobowe Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
Podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, wykonawcom usług w zarządzanych
budynkach (w tym podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne i podwykonawcy),
podmiotom administrującym nieruchomościami, uprawnionym organom administracji publicznej.
Nie przekazujemy Pani/Pani danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane przechowujemy przez okres 6 lat od dnia zakończenia korzystania przez
Użytkownika z serwisu IOK lub cofnięcia zgody.
Pani/Panu przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) prawo do sprostowania (poprawiania, zmiany) swoich danych
c) prawo do usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
f) prawo do przenoszenia danych
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego
właściwego organu nadzorczego
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla uzyskania dostępu do serwisu IOK.
Brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania dostępu do serwisu IOK. Dane nie są
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.
Warunkiem pozytywnego
informacyjnej.
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Data i czytelny podpis wnioskodawcy / pełnomocnika
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