
FORMULARZ REJESTRACYJNY systemu eBOK Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Osobą uprawnioną do złożenia formularza jest: 

- osoba fizyczna, która zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym ma zostać Użytkownikiem - w przypadku 
Użytkownika będącego osobą fizyczną,  

- osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną, gdy to osoba prawna zgodnie z danymi podanymi w formularzu rejestracyjnym 
ma zostać Użytkownikiem - w przypadku Użytkownika będącego osobą prawną. 

Wszystkie pola w odpowiedniej części należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI 

Część A – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba fizyczna 
nieprowadząca działalności gospodarczej 

Imię i nazwisko  
PESEL  
Adres lokalu1  
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2  
Numer telefonu do kontaktu  
 

Część B – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba fizyczna prowadząca 
działalność gospodarczą 

Firma przedsiębiorcy  
NIP  
Adres lokalu1  
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2  
Numer telefonu do kontaktu  
 

Część C – do wypełnienia w przypadku, gdy Użytkownikiem systemu e-BOK będzie osoba prawna 
Nazwa   
NIP  
Adres lokalu1  
Adres poczty elektronicznej (e-mail)2  
Numer telefonu do kontaktu  
Imię i nazwisko oraz określenie funkcji osoby 
reprezentującej i uprawnionej do złożenia 
formularza 

 

 

Oświadczam, że: 
- Zapoznałem/am się z „Regulaminem korzystania z systemu eBOK Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej” i akceptuję 

jego treść. 
- Uzyskane przeze mnie dane nie będą udostępniane osobom nieuprawnionym. 
- Jako osoba fizyczna uprawniona do złożenia formularza przyjmuję do wiadomości, iż Mysłowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Mysłowicach jest administratorem moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu i 
przetwarzać je będzie wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów, jakimi są: przyjęcie i rozpatrzenie formularza 
rejestracyjnego, weryfikacja i potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej do złożenia formularza oraz potwierdzenie tych 
uprawnień, a także bieżący kontakt. Przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich 
poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne. 
 

…………………………………………………… 
    data i czytelny podpis osoby uprawnionej do złożenia formularza 

                                                           
1
 w przypadku posiadania kilku lokali - wystarczy podać adres jednego lokalu 

2
 prosimy wypełnić bardzo czytelnie – na adres e-mail wysyłane są dane do logowania 

 


