
 

str. 1 

 

WNIOSEK 

Wycofanie zgody i zablokowanie 
dostępu do usługi e-BOK i usługi powiadamiania SMS 

Zwracam się z prośbą o zablokowanie dostępu do usług e-BOK i/lub powiadamiania SMS* dla: 

Numer klienta  
 

Wnioskodawca –  
użytkownik e-BOK  
Imię i nazwisko 

 
 

Adres zamieszkania  

Ulica i nr 
 
 

Adres zamieszkania  

Kod pocztowy i miasto 
 
 

Adres do korespondencji 
(jeśli jest inny niż podany powyżej) 

 
 

Osoba fizyczna NR PESEL:**  
 

Przedsiębiorcy/ Spółki NR NIP:**  
 

Proszę o zablokowanie dostępu do usługi e-BOK do której obecnie posiadam dostęp 

Oświadczam, że jestem właścicielem i posiadam dostęp do skrzynki pocztowej e-mail której adres 
jest następujący: 

 
 

                             

Prosimy o wypełnienie literami drukowanymi, każdą literkę proszę wpisać w osobnym polu. 

 

_________________________________ 
(data, czytelny podpis) 

Proszę o zaniechanie przesyłania dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej w formie 
załącznika - pliku PDF i tym samym powrót do wysyłania w/w dokumentów w formie tradycyjnej 
papierowej. Proszę o ich dostarczanie na adres do korespondencji podany powyżej. 

 

_________________________________ 
(data, czytelny podpis) 

 

 

 

 



 

str. 2 

 

 

Proszę o zablokowanie usługi wysyłania krótkich wiadomości SMS informujących o wystawieniu 
dokumentu sprzedaży, braku uregulowania płatności w terminie, informacjach o wystąpieniu 
utrudnień technicznych w zajmowanej nieruchomości dla numeru telefonu komórkowego którego 
jestem właścicielem:  

   
  

- 
   

- 
   

 

_________________________________ 
(data, czytelny podpis) 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

1. Administratorem zebranych danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa MICHAŁ mieszcząca 
się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Bohaterów Westerplatte 22. Dane będą przetwarzane 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. 
Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu realizacji niniejszego wniosku na usługi. 

2. Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom, w okolicznościach przewidzianych 
w powszechnie obowiązujących przepisach. 

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania 
i zmiany. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji niniejszego wniosku. 

5. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania 
moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia 
i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Mam prawo 
również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w wymienionym 
celu. 

 

_________________________________ 
(data, czytelny podpis) 

 
 
 
 

 

*  niepotrzebne skreślić 

**  nr pesel lub nr nip jest podawany w celu weryfikacji tożsamości osoby składającej wniosek 
 


