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REGULAMIN DOST ĘPU I KORZYSTANIA Z APLIKACJI E-KARTOTEKA W SPÓŁDZIE LNI 
MIESZKANIOWEJ „NOWA” W JASTRZ ĘBIU-ZDROJU 

 
 
REGULAMIN SYSTEMU  
 
Niniejszy regulamin określa warunki korzystania  
z aplikacji e-kartoteka.  
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 
System – system komputerowy e-kartoteka służący 
do udostępniania danych o opłatach za korzystanie 
z mieszkania  na indywidualnym koncie lokalowym 
użytkownika.  
Lokator   – osoba uprawniona do ubiegania się o dostęp  
do systemu ze względu na posiadany tytuł prawny 
do lokalu.  
Użytkownik  –mająca konto w systemie osoba,  
której został przydzielony indywidualny login oraz  
hasło.  
Administrator – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” 
w Jastrzębiu-Zdroju 
 
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU  
 
1. System udostępniany jest bezpłatnie wszystkim  

lokatorom nieruchomości SM „Nowa” 
2. Warunkiem korzystania z systemu jest pisemna  

akceptacja Regulaminu równoznaczna  
ze złożeniem oświadczeń następujących treści:  
a) Dobrowolnie przystąpiłem/am do korzystania  

            z e-kartoteki;  
       b) Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji  
            systemowych od Administratora.  
 
KORZYSTANIE Z SYSTEMU  
 
1. Po pierwszym zalogowaniu należy zmienić hasło  
       dostępu, którego nie należy udostępniać osobom  
        trzecim.  
2. SM „Nowa” nie ponosi odpowiedzialności za skutki      

niedokonania zmiany hasła ani za skutki 
udostępniania danych osobom trzecim.  

3. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania 
się od jakichkolwiek działań, które mogłyby 
utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Systemu.  

4. Saldo rozliczeń  z lokatorem na dany dzień może nie 
uwzględniać wpłat, które nie zostały jeszcze 
zaewidencjonowane na koncie Spółdzielni, korekt 
czynszowych np. zmiana ilości osób, norm wody. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z 
działem rozliczeń w celu wyjaśnienia sprawy.  

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za 
ograniczenie dostępu do Systemu z przyczyn 
niezależnych od niego.  

6. Administrator zastrzega sobie prawo do 
ograniczenia dostępu i wyłączenia Systemu w celu 
jego konserwacji i modernizacji.   

7. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany 
Regulaminu dostępu do modułu e-kartoteka. 

8. W przypadku zmiany treści regulaminu tekst 
jednolity zostanie umieszczony na stronie 
internetowej  Administratora. 

9. Administrator ma prawo zablokowania dostępu do           
konta w Systemie w przypadku stwierdzenia 
naruszenia niniejszego regulaminu, przepisów 
prawa, działania na szkodę SM „Nowa” 
w Jastrzębiu-Zdroju.  

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
 
1. SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju oświadcza, że dane 

osobowe zawarte w bazie danych e-kartoteka  
wykorzystywane będą wyłącznie w celach   
statutowych. Użytkownikowi przysługuje prawo  

        dostępu oraz poprawienia swoich danych  
         osobowych.  
2. SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju nie będzie 

udostępniać innym podmiotom danych 
Użytkowników systemu.  

 
Oświadczam, że przeczytałem, znam i akceptuję warunki  
niniejszego regulaminu.  
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