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Regulamin  
Informacyjnego Serwisu Brzezi ńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

 
Dział I 

Postanowienia Ogólne 
 

§ 1 
1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z „Informacyjnego Serwisu Brzezińskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej” znajdującego się pod adresem: http://smbrzeziny.pl (zwanego 
dalej Serwisem). 

2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 
a) rodzaje i zakres informacji zamieszczanych w Serwisie, 
b) warunki korzystania z Serwisu,  
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o korzystanie z Serwisu, 
d) tryb postępowania reklamacyjnego. 

 

§ 2 
Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

a) Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne 
(Dz.U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), 

b) system teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń 
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a 
także wysyłanie i odbieranie danych, 

c) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia 
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające 
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych 
między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną, 

d) Użytkownik - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, akceptując przedtem 
niniejszy regulamin, 

e) Spółdzielnia – „Brzezińska Spółdzielnia Mieszkaniowa”, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, 
XX Wydział Krajowego Rejestru Sadowego pod nr 0000085212, 

f) Login – numeryczny ciąg znaków służący do identyfikacji podawany przez 
Użytkownika w czasie logowania w serwisie, 

g) Hasło – ciąg znaków podawany przez Użytkownika w czasie logowania w systemie. 
 

§ 3 
1. Regulamin udostępnia się nieodpłatnie Użytkownikowi za pośrednictwem strony 

internetowej Spółdzielni przed zawarciem umowy o korzystanie z Serwisu, a także – na 
jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści 
regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. 

2. Korzystanie z serwisu przez Użytkownika oznacza wyrażenie zgody na warunki 
regulaminu. 

 

§ 4 
Akceptując Regulamin, Użytkownik  zobowiązuje się w szczególności do:  

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych 
Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i 
rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z 
wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami 
niniejszego Regulaminu, 
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b) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać 
funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, 
usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników, 

c) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Spółdzielni, Użytkowników i innych 
osób. 

 

§ 5 
Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.  
 

Dział II  
Rodzaje i zakres informacji zamieszczanych w Serwis ie  

 

§ 6 
W Serwisie zapewnia się: 

a) ogólny dostęp do Statutu Spółdzielni i regulaminów uchwalonych na podstawie Statutu 
obowiązujących wszystkich użytkowników lokali oraz podstawowych danych i 
ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności Spółdzielni, 

b) bezpłatny dostęp dla członków Spółdzielni do pozostałych regulaminów, uchwał, 
protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji i rocznych sprawozdań 
finansowych (po zalogowaniu). 

 
Dział III 

Warunki korzystania z Serwisu 
 

§ 7 
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym 
Spółdzielni są następujące: 

a) połączenie z siecią internet, 
b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera 

dokumentów hipertekstowych (HTML) spośród: Internet Explorer, Firefox, Opera, 
Netscape, Mozilla, Safari, 

c) program do odczytywania plików .pdf (Portable Document Format), np. Adobe Reader, 
d) system antywirusowy. 

 

§ 8 
1. Użytkownik obowiązany jest przy rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym 

przez Spółdzielnię podać następujące dane: 
a) nazwę / nazwisko i imię Użytkownika, 
b) numer członkowski, 
c) adres lokalu, do którego Użytkownik posiada tytuł prawny (z zasobów Spółdzielni), 
d) adres do korespondencji, 
e) adres poczty elektronicznej (e-mail). 

2. Podanie niewłaściwych bądź niekompletnych danych przez Użytkownika uniemożliwia 
korzystanie z Serwisu. 

3. Po dokonaniu rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Spółdzielnię, 
w celu korzystania z Serwisu, Użytkownikowi przekazane zostaną: 
a) Login, 
b) Hasło. 

4. Jeden Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i 
hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.  

 

§ 9 
1. Serwis jest dostępny dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 
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2. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do serwisu w 
związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji. Spółdzielnia 
każdorazowo publikować będzie na stronie internetowej informację na temat 
przewidywanego terminu prac oraz okresu ich trwania. 

3. Spółdzielnia może w każdej chwili, dodawać nowe informacje, modyfikować informacje 
dostępne w Serwisie.  

4. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość zmiany zasad funkcjonowania Serwisu. 
5. W wyjątkowych okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo i stabilność systemu 

teleinformatycznego Spółdzielnia będzie mieć prawo do ograniczenia lub zaprzestania 
publikacji informacji w Serwisie bez wcześniejszego opublikowania na ten temat informacji. 

6. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w wypadku stwierdzenia korzystania z 
niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa 
(niedozwolone korzystanie).  

 
Dział IV 

Rejestracja U żytkownika 
 

§ 10 
1. Do rozpoczęcia korzystania z Serwisu wymagana jest uprzednia rejestracja Użytkownika 

w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Spółdzielnię. 
2. Dostęp do dokumentów określonych w § 6 pkt b) możliwy jest po „zalogowaniu się” w 

serwisie, używając w tym celu Loginu i Hasła udostępnionych mu przez Spółdzielnię. 
3. Użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie udostępniać danych, o których mowa w § 6 pkt 

b) osobom nieupoważnionym. 
4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dostępu do Serwisu. 
 

Dział V 
Odpowiedzialno ść 

 

§ 11 
1. Za prawidłowe działanie Serwisu odpowiada Spółdzielnia.  
2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu i Hasła 

przez osoby trzecie.  
3. Informacje uzyskane przez Użytkownika z Serwisu i za jego pośrednictwem nie mogą 

stanowić podstawy roszczeń wobec Spółdzielni. W każdym przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości co do prezentowanych danych zaleca się skontaktowanie ze 
Spółdzielnią w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.  

4. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 
wykorzystaniem informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.  

5. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Serwisu wynikające z 
awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych 
będących poza wpływem Spółdzielni, a także w okolicznościach prowadzonych przez 
Spółdzielnię prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego. 

6. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu 
wynikających z błędnej rejestracji dokonanej przez Użytkownika. 

7. Spółdzielnia zobowiązuje się dochować należytej staranności stosując środki techniczne 
zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych 
Użytkownika, w szczególności stosując dostęp do systemu teleinformatycznego wyłącznie 
za pomocą udostępnianych Użytkownikowi: Loginu oraz Hasła. 

 
Dział VI  

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 
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§ 12 
1. Spółdzielnia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do korzystania z 

Serwisu. 
2. Spółdzielnia może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, tj. charakteryzujące 

sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu, takie jak: 
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których 

mowa w ust. 1, 
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system 

teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik, 
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z 

Serwisu, 
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Serwisu. 

3. Po zakończeniu korzystania z Serwisu, Spółdzielnia nie będzie przetwarzać danych 
osobowych, o których mowa w ust. 1 za wyjątkiem tych danych, które są: 
a) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji 

Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości 
Serwisu, za zgodą Użytkowników, 

b) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu, 
c) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy. 

 
Dział VII 

Tryb post ępowania reklamacyjnego 
 

§ 13 
1. Wszelkie reklamacje dotyczące udostępnianych informacji należy zgłaszać na piśmie 

złożonym osobiście w siedzibie Spółdzielni bądź nadesłanym do siedziby Spółdzielni za 
pośrednictwem operatora publicznego. 

2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności:  
a) oznaczenie Użytkownika, w tym: jego nazwy / nazwiska i imienia, loginu, adres lokalu, 

do którego Użytkownik posiada prawo do lokalu, nr członkowski, identyfikującego go 
adresu elektronicznego, 

b) dokładny opis występującego problemu będącego podstawą reklamacji, 
c) datę wystąpienia problemu, 
d) wskazanie zakresu żądania Użytkownika składającego reklamację.  

3. Reklamacje, które nie będą zawierały danych, o których mowa w ust. 2 nie podlegają 
rozpatrzeniu. 

4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 1 miesiąca. 
5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres wskazany przez Użytkownika. 
6. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w ust. 4 terminie nie oznacza uznania 

reklamacji przez Spółdzielnię.  
 

Dział VIII 
Postanowienia ko ńcowe 

 

§ 14 
1. Niniejszy Regulamin zastał zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Brzezińskiej Spółdzielni 

Mieszkaniowej w dniu 27.06.2013 r. Uchwałą Nr 36 / 2013. 
2. Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2013 roku. 
 

Sekretarz Rady Nadzorczej    Przewodnicz ący Rady Nadzorczej 
 

( na oryginale regulaminu stosowne podpisy ) 
                  


