
Wniosek i oświadczenia dotyczące Regulaminu komunikacji elektronicznej z dysponentami lokali 
Kraków dnia  _______________ 

______________________________ 
Imię i Nazwisko użytkownika lokalu 

 
______________________________ 
  Adres  lokalu w SM Bieńczyce 

 
______________________________ 

Telefon kontaktowy 

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa  
„Bieńczyce”  
31-630 Kraków os. Kombatantów 10    

 
Na podstawie Regulaminu1 określającego zasady komunikacji elektronicznej z dysponentami lokali  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”: 
 

Tak     Nie 

1. o o  Wnoszę o uruchomienie dostępu do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-Bok na stronie 
     internetowej www.bienczyce.pl > Moje rozliczenia. 

Tak     Nie 

2. o o  Wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną na adres e-mail:  
________________________________ @ _______________________________________ 

Tak     Nie 

3. o o  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji (m.in. o awariach, przeglądach, zaległościach  
           w opłatach) w formie SMS  na następujący numer telefonu : 

 
       _______________________________________ 
                numer telefonu 

Oświadczam,  że: 
1. zapoznałem(am) się z Regulaminem określającym zasady komunikacji elektronicznej z dysponentami lokali  

w Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce” i przyjmuję go do stosowania; 
2. wiadomym mi jest, że zgodnie z treścią art. 61 § 2 Kodeksu Cywilnego oświadczenie woli wyrażone w postaci 

elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki 
sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią; 

3. przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność za odbiór korespondencji na podany wyżej adres poczty elektronicznej  
i będę traktować ją jako korespondencję skutecznie doręczoną; 

4. niezwłocznie dokonam zgłoszenia w Spółdzielni na piśmie wszystkich zmian moich danych osobowych, w tym  
w szczególności:  

a. zmiany adresu poczty elektronicznej lub braku dostępu do Internetu, 
b. zmiany numeru telefonu,  
c. wszystkich innych zmian mających wpływ na działalność Spółdzielni. 

5. przyjmuję do wiadomości, że korespondencję o charakterze procesowym lub związaną z realizacją przepisów 
ustawowych oraz wymagającą osobistego odbioru, Spółdzielnia będzie realizować w formie oficjalnej drogą pocztową 
lub poprzez wymóg osobistego odbioru w biurze Spółdzielni. 
 
 

___________________________________ 
            podpis użytkownika lokalu – wzór podpisu  
____________________________________  
podpis pracownika Spółdzielni przyjmującego wniosek  

 
1 Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.bienczyce.pl > Regulaminy Spółdzielni > Regulamin nr 15. 
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