
FORMULARZ REJESTRACJI W SERWISIE e-BOK 
CSM „NASZA PRACA” 
dla lokalu mieszkalnego 
 
 
 

UWAGA: Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI! 

Wypełniony formularz prosimy dostarczyć osobiście do działu windykacji czynszów CSM „Nasza Praca”,  

ul. Okólna 113A. Do akceptacji  formularza niezbędne będzie okazanie dowodu osobistego. W przypadku 

przesłania skanu formularza drogą elektroniczną na adres e-mieszkania@csmnp.com.pl prosimy o podanie w 

treści wiadomości indywidualnego kodu dostępu nadanego przez CSM „Nasza Praca” w celu weryfikacji 

tożsamości osoby uprawnionej do korzystania z serwisu. 

 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
IMIĘ i NAZWISKO                  
 
_________________________________________________________________________________________ 
ADRES LOKALU MIESZKALNEGO W ZASOBACH CSM „NASZA PRACA” 
 
____________________________________________________ _______________________________ 
ADRES E-MAIL         NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO 

 
 
Oświadczam, że: 

 zapoznałam/em się z Regulaminem dostępu i korzystania z serwisu e-BOK dostępnego ze strony internetowej Częstochowskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca” świadczonego poprzez system MARHAL-ON-LINE Firmy MarHal s.c. i akceptuję 

wszystkie jego postanowienia, 

 przyjmuję do wiadomości, że stan odsetek na koncie czynszowym może różnić się od faktycznego wynikającego z zaległości,  

 dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług serwisu e-BOK,  

 dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą,  

 wyrażam zgodę na otrzymywanie komunikatów związanych z funkcjonowaniem serwisu e-BOK  od CSM „Nasza Praca”  

na podany adres e-mail. 

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu elektronicznej obsługi mieszkańców. 
Administratorem danych jest Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” z siedzibą w Częstochowie,  
ul. Okólna 113A. Każdy ma prawdo do wglądu do swoich danych, ich modyfikacji lub odwołania zgody. 
 
 
 
 
 

Częstochowa, dnia ______-_____-________ r.     _____________________________________ 

            DATA (DD-MM-RRRR)      CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 
 

 
Informujemy, że zarówno podanie danych jak i korzystanie z systemu MARHAL-ON-LINE (MOL) jest dobrowolne. Powyższe dane będą 
przetwarzane jedynie w celu umożliwienia dostępu do systemu. Właścicielem, dostawcą i administratorem systemu MARHAL-ON-LINE 
jest firma MarHal s.c., a Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca” nie posiada uprawnień administratorskich do systemu 
MOL. 
 
 
 
 
  

Identyfikator w systemie (uzupełnia pracownik Spółdzielni): 
 
_________________________________________________
_ 


