REGULAMIN
KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA

§ 1.
[Przedmiot Regulaminu]
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz.U.2017 poz. 1219) spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ustala regulamin
świadczenia usług drogą elektroniczną.
Postanowienia niniejszego regulaminu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, zwanego dalej „Regulaminem",
określają zakres i zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta (dalej jako „eBOK”)
udostępnionego na rzecz klientów przez spółkę Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z
siedzibą w Poznaniu, ul. Konfederacka 4 (dalej także „PTBS”).

§ 2.
[Definicje]
1. Klient – osoba fizyczna, w tym także prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) lub osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – będąca stroną umowy najmu
zawartej z PTBS, a także osoba korzystająca z lokalu bez tytułu prawnego.
2. Użytkownik – Klient albo reprezentant Klienta lub upoważniony przedstawiciel Klienta zarejestrowanego w
eBOK.
3. Identyfikator – indywidualny numer przypisany każdemu Klientowi, pozwalający na logowanie się do
systemu eBOK.
4. Hasło pierwszego logowania – ciąg znaków zabezpieczający przed nieuprawnionym dostępem do eBOK,
podany przez PTBS w indywidualnej korespondencji z Klientem, wykorzystywany przez Użytkownika w
procesie rejestracji w eBOK (może zostać w późniejszym czasie zmienione przez Użytkownika na Hasło
własne), dalej także jako Hasło.
5. Administrator – spółka Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, ul. Konfederacka 4.

§ 3.
[Zasady korzystania z eBOK]
1. Korzystanie z usług eBOK jest bezpłatne.
2. Użytkownikiem eBOK może zostać każdy Klient PTBS po dokonaniu rejestracji w eBOK, pod warunkiem
istnienia technicznych możliwości dokonania rejestracji przez Klienta.
3. Rozpoczęcie korzystania z eBOK oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z eBOK zapoznać się z Regulaminem oraz
przestrzegać jego postanowień.
5. Rozpoczęcie korzystania z eBOK oznacza ponadto, że Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego
danych osobowych w zakresie i w celu, jakim jest świadczenie przez PTBS usługi eBOK związanej z
eksploatowaniem, administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami, i w tym zakresie wykonywania na
rzecz Klienta usług wynikających z zawartej umowy najmu, oraz Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie
przetwarzania tych danych podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz PTBS bieżącą obsługę serwisu
eBOK, bez obowiązku odrębnego informowania Użytkownika o fakcie jej zawarcia.

§ 4.
[Usługi świadczone za pośrednictwem eBOK]
1. Prowadzone w eBOK konta rozliczeń dotyczą wszystkich umów zawartych przez Użytkownika z PTBS sp. z
o.o.
2. Korzystając z eBOK Użytkownik ma możliwość:
 uzyskania informacji związanych z aktualnymi i archiwalnymi naliczeniami, zgodnie z realizacją umowy z
PTBS;
 monitorowania naliczeń i opłat pobieranych przez PTBS, sprawdzania salda płatności;
 przekazania reklamacji, uwag, wniosków poprzez formularz kontaktowy.
3. W celu zapewnienia regularnych płatności zaleca się logowanie do eBOK i sprawdzanie rachunków i opłat
pobieranych przez PTBS dotyczących czynszu najmu i opłat za media co najmniej raz w miesiącu.
4. Dane prezentowane w eBOK mogą być opóźnione do 14 dni ze względu na proces księgowania
dokumentów w PTBS.
5. PTBS nie ponosi odpowiedzialności za czas, który musi upłynąć od momentu wpłacenia przez Użytkownika
środków na indywidualne konto do momentu ich zaksięgowania.

§ 5.
[Logowanie do eBOK]
1. Logowanie do eBOK wymaga dokonania rejestracji Użytkownika i aktywacji konta Użytkownika.
2. W celu dokonania rejestracji Użytkownika, PTBS udostępnia pisemnie Identyfikator i Hasło pierwszego
logowania.
3. Identyfikator i Hasło pierwszego logowania może otrzymać wyłącznie Klient PTBS lub osoba pisemnie
upoważniona przez Klienta.
4. Zaleca się, aby po otrzymaniu Identyfikatora i Hasła pierwszego logowania, Użytkownik niezwłocznie
zarejestrował się na stronie internetowej www.ptbs.pl, w zakładce „Dla mieszkańca” – logowanie do eBOK.
5. Po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem uzyskanego od PTBS Identyfikatora i Hasła pierwszego
logowania, Użytkownik może w celach bezpieczeństwa zmienić Hasło pierwszego logowania na Hasło
własne (zalecane).
6. Kolejne logowanie następuje poprzez wpisanie Identyfikatora oraz aktualnego Hasła.
7. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności zapobiegających zgubieniu lub kradzieży
jego Identyfikatora oraz Hasła oraz zobowiązuje się do nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym.
8. W przypadku podejrzenia, że Identyfikator oraz Hasło posiada osoba nieupoważniona, Użytkownik
zobowiązany jest do natychmiastowej zmiany hasła.
9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika Identyfikatora oraz
Hasła osobom nieupoważnionym.
10. W przypadku zmiany Użytkownika nieruchomości, PTBS zablokuje dotychczasowemu Użytkownikowi dostęp
do eBOK przez zmianę indywidualnego Identyfikatora oraz Hasła.
11. Użytkownicy zobowiązani są:
a) postępować zgodnie z instrukcjami korzystania z eBOK umieszczonymi na stronie internetowej i niniejszym
Regulaminie,
b) nie przenosić na osoby trzecie swojego prawa do korzystania z eBOK oraz nie umożliwiać osobom trzecim
korzystania ze swojego konta w eBOK; przenoszenie na osoby trzecie prawa do korzystania z eBOK oraz
podawanie takim osobom Identyfikatora oraz Hasła następuje na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika,
c) każdorazowo po zakończeniu korzystania z eBOK wylogować się z niego, poprzez kliknięcie przycisku
Wyloguj,

d) każdorazowo informować PTBS o przypadkach zauważonych nieprawidłowości, próbach nieuprawnionego
korzystania z eBOK oraz zgłaszać zaistniałe problemy związane z korzystaniem z eBOK pod właściwymi
numerami telefonu.
§ 6.
[Ogólne warunki działania serwisu eBOK]
1. Serwis eBOK jest dostępny dla Użytkowników 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator
zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością
przeprowadzenia okresowej konserwacji systemu informatycznego.
2. PTBS podejmie wszelkie możliwe i rozsądne ekonomicznie i organizacyjnie działania, aby zapewnić poprawne
funkcjonowanie eBOK oraz zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie
nieprawidłowości w jego działaniu.
3. Administrator może w każdej chwili, bez podania przyczyny, modyfikować usługi dostępne w eBOK, a także
rozszerzyć lub zawieszać ich działanie oraz dodawać nowe usługi.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK.
5. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z
niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa lub w przypadku powzięcia
wiadomości, iż dostęp do konta uzyskała osoba nieuprawniona.
6. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
a) sposób wykorzystywania konta w eBOK przez Użytkownika i jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku
korzystania z eBOK, w tym także szkody i straty wyrządzone osobom trzecim,
b) jakiekolwiek negatywne skutki czy szkody powstałe w wyniku pobrania i wykorzystania przez Użytkownika
jakichkolwiek materiałów dostępnych w eBOK,
c) jakiekolwiek szkody materialne i niematerialne, będące następstwem: niezgodnego z prawem wykorzystywania
konta w eBOK, w tym również za szkody wyrządzone osobom trzecim, nieprzestrzegania przez Użytkowników
postanowień niniejszego Regulaminu lub innych przepisów, ujawnienia Identyfikatorów i Haseł dostępu.
7. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich
zobowiązań, w szczególności wynikających z niniejszego Regulaminu, jeżeli takie niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań powstało na skutek Siły Wyższej lub działania albo zaniechania Użytkownika lub osób
trzecich, za których działania lub zaniechania odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Dla potrzeb niniejszego
Regulaminu Siła Wyższa oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i
któremu nie można było zapobiec przy wykorzystaniu rozsądnych i ekonomicznie uzasadnionych środków.
8. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub też czasowego zaprzestania udostępniania eBOK.
§ 7.
[Dane osobowe Użytkowników, kontakt z Użytkownikiem]
1. Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji do systemu eBOK są
przetwarzane przez Administratora, w celach wskazanych § 3 pkt 5 Regulaminu, zgodnie z Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).
2. PTBS będzie kierować korespondencję do Użytkownika związaną z eBOK na adres e-mail podany przez
Użytkownika, na adres zamieszkania Użytkownika lub na numer telefonu Użytkownika, o ile został przez niego
wskazany.

§ 8.
[Zmiany Regulaminu]
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego
Regulaminu bez konieczności uzyskiwania zgody Użytkownika.
Zmiana wchodzi w życie poprzez opublikowanie na stronie internetowej PTBS oraz w eBOK.

Załącznik:
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

