
Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. 

ul. Waryńskiego 9 33-100 Tarnów 

W N I O S E K 

o utworzenie konta w serwisie 

Internetowej Obsługi Kontrahenta 

(Proszę o czytelne wypełnienie wniosku) 

 

Nazwisko i imię lub nazwa firmy 

(pole obowiązkowe) 

 

 

PESEL lub nr dowodu osobistego 

(pole obowiązkowe) 

 

 

Adres lokalu 

(pole obowiązkowe) 

 

 

Nazwisko i imię pełnomocnika 

(pole obowiązkowe gdy w imieniu 

użytkownika wniosek składa pełnomocnik) 

 

 

PESEL lub nr dowodu osobistego 

pełnomocnika 

(pole obowiązkowe gdy w imieniu 

użytkownika wniosek składa pełnomocnik) 

 

 

Adres lokalu pełnomocnika 

(pole obowiązkowe gdy w imieniu 

użytkownika wniosek składa pełnomocnik) 

 

 

Numer KRS lub wpisu do ewidencji  

(pole obowiązkowe dla podmiotu 

gospodarczego)  

 

Adres e-mail 

 

 

Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

Informuję, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem korzystania z serwisu 

Internetowej Obsługi Kontrahenta i w pełni go akceptuję. 

 

 

       ………………………………. 

               data i czytelny podpis użytkownika 



 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 9, 
33-100 Tarnów.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem iodo@mzb.tarnow.pl.  
3. Dane osobowe podane na wniosku są przetwarzane na podstawie zgody osoby wyłącznie w celu 
udostępnienia konta w serwisie Internetowej Obsługi Kontrahenta służącym do obsługi właścicieli/najemców 
przez okres korzystania z konta w serwisie lub do momentu wycofania zgody przez osobę.  
4. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być podmioty upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów.  
5. Każda osoba posiada prawo do:  
• dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;  
• sprostowania (poprawy) swoich danych;  
• usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub 
sprawowania władzy publicznej;  
• do ograniczenia przetwarzania danych;  
• w uzasadnionych przypadkach do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  
6. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe 
przetwarzanie jej danych.  
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do użytkowania konta w serwisie 
Internetowej Obsługi Kontrahenta. Niepodanie danych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku oraz utworzenie i 
udostępnienie konta w serwisie.  
8. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych można wycofać w dowolnym momencie lecz bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.  
9. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie 
pisemnej na podany adres Administratora danych. 
10.Jeżeli uzna Pani/Panu, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje 
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

 


