
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki w Krakowie 

 

Regulamin  

dostępu do informacji na stronie internetowej Spółdzielni 
zastrzeżonych dla członków Spółdzielni. 

 

 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Określenia Regulaminu: 

a. Administrator - Spółdzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 
w Krakowie, ul. Reymonta 42, 30-073 Kraków.  

b. KONTO – Konto dostępu do informacji na stronie internetowej 
Administratora zastrzeżonych dla Klienta. 

c. Klient – osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Spółdzielni.  

d. Użytkownik – Klient posiadający login i hasło do KONTA. 

e. Aktywacja KONTA Klienta – przyznanie Klientowi unikalnego 
numeru/symbolu Użytkownika – loginu oraz nadanie hasła w celu 
umożliwienia korzystania z KONTA. 

f. Login – numeryczny ciąg znaków służący do identyfikacji podawany przez 
Użytkownika w czasie logowania do KONTA. 

g. Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania do 
KONTA. Uwaga! System rozróżnia małe i wielkie litery. 

2. Użytkowanie KONTA jest bezpłatne. 

 

§ 2 

Rejestracja Klienta 

1. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest: 

a. w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.smpn.pl; 

b. w wersji papierowej w siedzibie Administratora.  



2. Zarejestrowanie Klienta następuje po dostarczeniu do siedziby 
Administratora wypełnionego formularza zgłoszeniowego z pisemną 
akceptacją niniejszego Regulaminu. 

3. Po procesie rejestracji Klient otrzymuje identyfikator i hasło. 

4. Konto zostanie aktywowane w ciągu 48 godzin. 

5. Administrator zobowiązany jest do usunięcia Klienta z listy użytkowników 
KONTA i zablokowanie dostępu do konta na jego żądanie złożone 
Administratorowi w formie pisemnej. 

6. Wszystkie pytania związane z KONTEM, prosimy kierować na adres e-
mail: biuro@smpn.pl. 
 
 

§ 3 
Korzystanie z KONTA 
 
1. KONTO jest dostępne dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni 
w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw 
w dostępie do KONTA w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej 
konserwacji. 
 
2. Administrator może w każdej chwili, dodawać nowe usługi, modyfikować 
i zawieszać usługi dostępne w KONCIE. 
 
3. Administrator zastrzega sobie zmiany zasad funkcjonowania KONTA. 
 
4. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku 
stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym 
Regulaminem lub przepisami prawa. 
 
 

§ 4 
 
Zakres odpowiedzialności 
 
1. Za prawidłowe działanie KONTA odpowiada Administrator. 
 
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia 
loginu oraz hasła przez osoby trzecie. 
 
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 
z wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem KONTA. 
 
5. Klient może wnosić uwagi co do działania KONTA. Uwagi wnoszone przez 
osoby nie będące Użytkownikami KONTA pozostają bez rozpatrzenia. 
 

 



§ 5 
Inne Postanowienia 
 
1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu KONTA. 
 
2. Administrator oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych 
KONTA wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych i związanych 
z zarządzaniem nieruchomościami. 
 
3. W przypadku zmiany treści Regulaminu KONTA, Administrator zamieści 
na stronie www.smpn.pl listę zmian lub tekst jednolity Regulaminu KONTA. 
 
4. Regulamin KONTA opublikowany na stronie internetowej www.smpn.pl 
uważa się za doręczony do Użytkownika. 
 
5. Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu SM 
Pracowników Nauki w Krakowie w dniu 06.09.2022 r. i wchodzi w życie 
z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
Załącznik: 
 
- Formularz zgłoszeniowy do użytkowania KONTA na stronie www.smpn.pl.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formularz zgłoszeniowy do użytkowania KONTA na stronie www.smpn.pl.  

 

Kraków, dnia ….................... 

Formularz zgłoszeniowy do KONTA  

Administrator systemu oświadcza, że poniższe dane zbierane są w celu 
udostępnienia możliwości uzyskiwania drogą elektroniczną informacji 
zastrzeżonych dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej Pracowników Nauki 
w Krakowie (dalej SMPN). Administrator oświadcza również, że przysługuje 
Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich 
zmiany.  

Imię i Nazwisko członka SMPN …….…………………………………………………… 

Adres lokalu w SMPN ……………………………………………………………………... 

Adres kontaktowy/korespondencyjny (miejscowość, kod pocztowy, nazwa 

ulicy, numer domu / lokalu) ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….. 

Adres e-mail ................................................................................................. 

 

............................................................. 

Czytelny podpis członka SMPN 

 

 

 

 

 

Verte 

 



Złożenie formularza zgłoszeniowego do uzyskania dostępu do KONTA 
zastrzeżonego dla członków SMPN jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową 
Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia 
Mieszkaniowa Pracowników Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42, 
zwana dalej SMPN. 

2. Dane osobowe podane na formularzu są przetwarzane na podstawie zgody 
osoby wyłącznie w celu udostępnienia KONTA służącego do przekazywania 
informacji zastrzeżonych dla członków SMPN przez okres korzystania z konta 
lub do momentu wycofania zgody przez osobę. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące wsparcie techniczne 
lub organizacyjne dla Administratora na podstawie zawartych umów. 

4. 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. 

5. Każda osoba posiada ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie jej 
danych. 

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do udostępnienia do 
użytkowania KONTA.  

7. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych 
osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres 
Administratora danych lub e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej 
biuro@smpn.pl. 

 

Wyrażam zgodę na przesłanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową Pracowników 
Nauki z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 42 hasła dostępu do KONTA na 
podany przeze mnie adres e-mail. 

 

........................................................ 

Czytelny podpis członka SMPN 


