Regulamin
systemu e-BOK w Otwockiej Spó dzielni Mieszkaniowej
§1
Postanowienia wst pne
1. Okre lenie Regulaminu:

2.

1) Klient - osoba fizyczna lub prawna posiadaj ca tytu prawny do lokalu
w zasobach Administratora .
2) Administrator - Otwocka Spó dzielnia Mieszkaniowa 05-400 Otwock
ul. Andriollego 54.
3) e-BOK Elektroniczne Biuro Obs ugi klienta.
4)
ytkownik – Klient zarejestrowany w systemie e-BOK.
5) Aktywacja konta klienta - przyznanie klientowi unikalnego numeru/symbol
ytkownika – identyfikatora oraz nadanie has a w celu umo liwienia korzystania
z e-BOK.
6) Identyfikator - numeryczny ci g znaków s
cy do identyfikacji, podawany
przez U ytkownika w czasie logowania w systemie e-BOK.
7) Has o - ci g znaków podawany przez U ytkownika w czasie logowania
w systemie e-BOK.
Uwaga! System rozró nia ma e i wielkie litery.
ytkowanie systemu jest bezp atne.
§2
Rejestracja Klienta

1. Formularz zg oszeniowy dost pny jest:
1) w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.otwockasm.com.pl
2) w wersji papierowej w Biurze Zarz du OSM 05-400 Otwock ul.Andriollego54
2. Zarejestrowanie Klienta nast puje po dostarczeniu do siedziby Spó dzielni (Dzia
Cz onkowsko Mieszkaniowy) wype nionego formularza zg oszeniowego oraz
okazania dokumentu stwierdzaj cego to samo i pisemnej akceptacji niniejszego
Regulaminu.
3. Po procesie rejestracji Klient otrzymuje identyfikator i has o.
4. Konto zostanie aktywowane w ci gu 48 godzin.
5. Administrator zobowi zany jest do usuni cia danych Klienta z listy u ytkowników
e-BOK i zablokowanie dost pu do konta na jego danie z one Administratorowi w
formie pisemnej.
6. Wszystkie pytania zwi zane z systemem e-BOK prosimy kierowa na adres:
ebok@otwockasm.com.pl

§3
Korzystanie z aplikacji e-BOK
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

e-BOK jest dost pny dla Klientów przez 24-godziny na dob , przez 7 dni
w tygodniu. Administrator zastrzega sobie mo liwo
dokonywania przerw
w dost pie do e-BOK w zwi zku z konieczno ci przeprowadzania okresowej
konserwacji.
Podczas pierwszego logowania zaleca si zmian has a przez u ytkownika.
Administrator mo e w ka dej chwili, dodawa nowe us ugi, modyfikowa i zawiesza
us ugi dost pne w systemie e-BOK.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-BOK.
Administrator ma prawo zablokowa dost p do konta w wypadku stwierdzenia
korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami
prawa.
Saldo rozlicze czynszowych z mieszka cami na dany dzie mo e nie uwzgl dnia
wp at, które nie zosta y jeszcze zaewidencjonowane na koncie Spó dzielni, korekt
czynszowych zwi zanych np. ze zmian liczby osób, norm wody, odsetek za zw ok
w p atno ciach bie cych, operacji dotycz cych spraw s dowych.
W systemie e-BOK nie s prezentowane rozrachunki dotycz ce kredytów sp acanych
normatywem przez u ytkowników lokali oraz kredytu z udzia em rodków KFM
sp acanego przez mieszka ców budynku Lecha 7a.
W systemie e-BOK dokumenty ksi gowe prezentowane s od 01.01.2015 r.
§4
Zakres odpowiedzialno ci

1. Za prawid owe dzia anie e-BOK odpowiada Administrator
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialno ci za skutki wynikaj ce z u ycia
identyfikatora oraz has a przez osoby trzecie.
3. System e-BOK w zakresie danych ksi gowych dzia a w oparciu o automatyczne, nie
weryfikowane przez pracownika, generowanie informacji. Informacje uzyskane przez
ytkownika systemu e-BOK za jego po rednictwem nie mog stanowi postawy
roszczenia wobec Administratora. W ka dym przypadku nieprawid owo ci co do
prezentowanych danych nale y skontaktowa si z pracownikiem Spó dzielni za
po rednictwem sekretariatu w celu wyja nienia nieprawid owo ci.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody powsta e w zwi zku
z wykorzystaniem informacji uzyskanych za po rednictwem systemu e-BOK.
§5
Reklamacje
1.

ytkownicy systemu e-BOK uprawnieni s do sk adania reklamacji dotycz cych
dzia ania e-BOK.

2. Reklamacje powinny by kierowane na adres Administratora poczt tradycyjn , lub na
adres e-mail: ebok@otwockasm.com.pl. Reklamacje wraz ze szczegó owym opisem
zdarzenia b cego przedmiotem reklamacji, nale y zg asza nie pó niej ni w
terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym nast pi o to zdarzenie.
3. Reklamacje wniesione przez osoby nie b ce U ytkownikami e-BOK pozostan bez
rozpatrzenia.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Administrator opiera si na tre ci niniejszego
Regulaminu oraz przepisach prawa. Po rozpatrzeniu reklamacji Administrator
zawiadamia o sposobie za atwienia reklamacji osob wnosz
reklamacj , w takiej
formie, w jakiej zosta a wniesiona, lub w inny wybrany przez Administratora sposób.
§6
1. Otwocka
Spó dzielnia
Mieszkaniowa
05-400
Otwock
ul.Andriollego 54 o wiadcza, i jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
2. Celem przetwarzania danych jest wype nienie przez spó dzielnie celów statutowych
oraz innych wynikaj cych z przepisów prawa a w szczególno ci u atwienie dost pu do
informacji finansowych
3. Ka dej osobie, której dane widniej w zbiorach spó dzielni przys uguje prawo dost pu
do tre ci danych oraz ich poprawiania.
4. Obowi zek podania danych wynika ze statutu spó dzielni oraz przepisów szczególnych
zawartych w prawie spó dzielczym oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000r o
spó dzielniach mieszkaniowych
§7
Inne postanowienia
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu e-BOK.
2. W przypadku zmiany tre ci Regulaminu e-BOK, Administrator zamie ci na stronie
www.otwockasm.com.pl list zmian lub/ i tekst jednolity Regulaminu e-BOK.
3. Regulamin e-BOK opublikowany na stronie internetowej www.otwockasm.com.pl
uznaje si za dor czony do U ytkownika.
4. Niniejszy Regulamin zosta przyj ty na posiedzeniu Zarz du Otwockiej Spó dzielni
Mieszkaniowej w dniu 18.12.2015 r.

