
Regulamin systemu E-BOK                                                                         
w Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ełku [MSM EŁK] 

 
 

1. Postanowienia ogólne 

• Z systemu E-BOK mogą korzystać osoby posiadające tytuł prawny do lokalu [lokator] 

w zasobach MSM EŁK 

• Użytkowanie udostępnionego systemu E-BOK jest bezpłatne 

• E-BOK – Elektroniczne Biuro Klienta 

• Login – stały ciąg znaków nadany przez MSMEŁK służący do identyfikacji lokatora w 

czasie logowania do systemu E-BOK 

• Hasło – ciąg znaków niezbędny do zalogowania systemie E-BOK 

 

2. Korzystanie z E-BOK 

• Rejestracja lokatora do systemu E-BOK odbywa się w Administracji Osiedla MSM EŁK  

• Do rejestracji lokatora niezbędny  jest dowód tożsamości oraz akceptacja niniejszego 

regulaminu potwierdzona złożonym podpisem 

• Podczas rejestracji lokator otrzymuje stały login oraz hasło pierwszego logowania 

• Po pierwszym logowaniu należy zmienić hasło dostępu, którego nie należy 

udostępniać osobom trzecim 

• MSM EŁK może w każdej chwili dodawać, usuwać, modyfikować  dostępne usługi  lub 

zmieniać zasady funkcjonowania systemu      E-BOK 

• MSM EŁK ma prawo zablokować dostęp do konta lokatora w przypadku stwierdzenia 

korzystania z niego w sposób sprzeczny z regulaminem lub przepisami prawa 

• Saldo rozliczeń czynszowych z Lokatorem na dany dzień może nie uwzględniać wpłat, 

które nie zostały jeszcze zaewidencjonowane na konto Spółdzielni, korekt 

czynszowych oraz odsetek za zwłokę w płatnościach 

• MSM EŁKzobowiązany jest do usunięcia danych Lokatora z listy użytkowników E-BOK 

i zablokowanie dostępu do konta na jego żądanie złożone  w formie pisemnej 

• E-BOK jest dostępny dla Lokatora przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do E-BOK 

w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji 

3. Inne postanowienia  

• MSM EŁK zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu E-BOK 

• MSM EŁK oświadcza, że dane osobowe zawarte w bazie danych E-BOK 

wykorzystywane będą wyłącznie w celach statutowych. Użytkownikowi przysługuje 

prawo dostępu oraz poprawienia swoich danych osobowych 

• W przypadku zmiany treści Regulaminu E-BOK MSM EŁK zamieści na stronie 

www.msm.elk.com.pl listę zmian lub/i tekst jednolity Regulaminu E-BOK 

• Regulamin E-BOK opublikowany na stronie internetowej uznaje się za doręczony do 

Użytkownika 

• Niniejszy Regulamin został przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dn. 2012-11-27 


