
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa rrNowa Jutrzenka'' w Lublinie
ul. Jutrzenki 121 1 59, 20-538 Lublin

Informujemy, ze zwlązku z wejŚciem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzafilęm danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyrvu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
Zwanego dalej ,'RoDo'', przyjęta została w Spółdzielni Polityka bezpieczeństwa otaz
wprowadzone zostały działanta mające na celu ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Jednym z podstawowych zadń, jakim sprostaó musi Spółdzielnia jest wprowadzenie
skutecznego systemu wydawania informacji o lokalach i osobach posiadających prawa do
lokali, atakże o stanie rozrachunków - wyłącznie osobom uprawnionym.

W tym celu zwiększona została funkcjonalnośó panelu klienta (kartoteka online) dostępna
z poziomu strony internetowej www.nowaiutrzenka.com lub ze strony www.kartotekaonline.pl.

Prosimy o pobieranie loginu i hasła do kartoteki swojego lokaluo na której umieszczone
jest również ,ohasło telefoniczneoo niezbędne do prawidłowej weryfikacji osoby
wnioskującej o wydanie informacji w rozmowie telefonicznej.

Jednocześnie informuj emy, że hasło telefoniczne nie jest jedynym parametrem wery'fikacji
osoby posiadającej prawo dostępu do informacji' jednak brak mozliwości weryfikacji osoby
telefonującej wskutek błędnych (lub braku) innych parametrów, skutkować, może odmową
przekazania informacji o lokalu i stanie rozrachunków.

Login i hasło uzyskać mozna wyłącznie na podstawie złożonego pisemnego wniosku.
Nadmieni ó należy, ze dotychczas wydane po świ adczenia zachowuj ą waznośó.

WNIOSEK do WSM,'NOWA JUTRZENKA''

o wydanie loginu i hasła do kartoteki online

Proszę o wydanie loginu i hasła do kartoteki online lokalu przy u|....
Zobowiązuję się do zachowanta tajemnicy otrzymanych danych i wykorzystania ich wyłącznie
w celu uzyskiwania informacji o ww. lokalu.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zmiana hasła do logowania do sytemu kartoteki
online wykonywana jest na własne ryzyko i odpowiedzialność posiadacza, a WSM ,,Nowa
Jutrzenka'' nie jest zobowięana w takim przypadku do bezpłatnego odtworzenia hasła.
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