…………………………………..
(Imię i nazwisko)

Sulechów, dnia …………………….

…………………………………..
(Adres lokalu)

WNIOSEK DO MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
z siedzibą: 66-100 Sulechów; os. Konstytucji 3 Maja 2/1
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko)

wnoszę o udzielenie mi dostępu do kartoteki, do której odesłanie znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni: www.msmsulechow.pl (zakładka: e-czynsze) w zakresie informacji tam
zawartych m.in. naliczeń i opłat, a także dostępu do dokumentów organów Spółdzielni, jeżeli
takowe będą mi udostępnione.
Ustalam hasło dostępu do kartoteki: ……………………………………………………………
Jednocześnie wnoszę o możliwość kontaktów obustronnych poprzez telefon i e-mail z identyfikacją osoby według danych:
*

1. Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………
2. Indeks lokalu: …………………………………………….…..…………………………
3. Adres lokalu: ………….…………………………………..…..………………………..
4. Telefon: …………………………………………………………………………………
5. e-mail: ………………………………………………………………..…………………
6. PESEL: …………………………………………………………………………………
W powyższym zakresie wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji drogą elektroniczną
w zakresie wszystkich informacji i decyzji oraz rozliczeń bez konieczności stosowania formy
papierowej chyba, że złożę zastrzeżenie w określonej sprawie lub danego dokumentu.
*

Oświadczam, że świadomy/a jestem faktu, iż dane uzyskane w wyniku dostępu do dokumentów
organów Spółdzielni przeznaczone są wyłącznie dla członków Spółdzielni i wykorzystam je do
własnego użytku bez pokrzywdzenia osób trzecich i pozostałych członków Spółdzielni, z jednoczesnym zachowaniem w tajemnicy danych uzyskanych w wyniku wglądu do dokumentów. Natomiast dane dotyczące danego lokalu są dedykowane wyłącznie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu co zobowiązuję się przestrzegać.
W przypadku drukowania dokumentów, po ich wykorzystaniu, zobowiązuję się do ich zniszczenia. Zobowiązuję się do zachowania poufności i nie przekazywania innym osobom informacji o treści dokumentów, nie rozpowszechniania danych zarówno w formie ustnej, elektronicznej, pisemnej, kopii itp.
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Równocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy:
1. Ustawy o ochronie danych osobowych, zobowiązujące mnie do nienaruszania dóbr osobistych osób, o których wiedzę pozyskałem/am z udostępnionych mi dokumentów
(Ustawa z dnia 10.05.2018 roku, Dz. U. z 2018 roku poz.1000 z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zobowiązujące mnie do zachowania
w tajemnicy informacji o charakterze tajemnicy gospodarczej, które pozyskałem/am
z udostępnionych mi dokumentów i których upublicznienie mogłoby przynieść szkodę
Spółdzielni (Ustawa z dnia 16.04.1993 roku, tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1010).
Zobowiązuję się do nie przekazywania danych niezbędnych do logowania się osobom trzecim
– indeks i hasło będzie służyć tylko do mojego użytku. Informuję, że zostałem poinformowany,
iż będzie rejestrowane każde logowanie się do kartoteki „e-czynsze”.
Informuję, że otrzymałem dane do zalogowania się oraz, że zostałem poinformowany o możliwości zmiany hasła w zakładce „Konfiguracja”.

…………………..…………………………
(Czytelny podpis)

Dodatkowy opis:
1. * - w przypadku braku zgody, nie wypełniać - przekreślić
2. Informacja o dostępie do kartoteki:
1) Wejść na stronę: https://www.msmsulechow.pl/
2) Otworzyć zakładkę: „e-czynsze”
3) Podać indeks lokalu otrzymany od MSM: …………………....………………….
4) Podać ustalone hasło
5) Zalogować się
6) Hasło można zmienić w zakładce” Konfiguracja”.

Data i odpis pracownika MSM przyjmującego oświadczenie
………………………………………………………………………………………..
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