AS-DOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Jutrzenki 12/158a, 20-538 Lublin, KRS 0000300854
Informujemy, że w Spółce AS-DOM Sp. z o.o. obowiązuje Polityka bezpieczeństwa
oraz wprowadzone zostały działania mające na celu ochronę przetwarzanych danych
osobowych przy wykonywaniu usług zarządzania nieruchomością.
Jednym z podstawowych zadań, jakim sprostać musi Spółka jest stosowanie skutecznego
systemu wydawania informacji o lokalach i osobach posiadających prawa do lokali, a także
o stanie rozrachunków - wyłącznie osobom uprawnionym.
W tym celu zwiększona została funkcjonalność panelu klienta (kartoteka online) dostępna
z poziomu strony internetowej www.as-dom.net lub ze strony www.kartotekaonline.pl.
Prosimy o pobieranie loginu i hasła do kartoteki swojego lokalu, na której umieszczone
jest również „hasło telefoniczne” niezbędne do prawidłowej weryfikacji osoby
wnioskującej o wydanie informacji w rozmowie telefonicznej.
Jednocześnie informujemy, że hasło telefoniczne nie jest jedynym parametrem weryfikacji
osoby posiadającej prawo dostępu do informacji o posiadanym lokalu, jednak brak możliwości
weryfikacji osoby telefonującej wskutek błędnych (lub braku) innych parametrów, skutkować
może odmową przekazania informacji o lokalu i stanie rozrachunków.
Login i hasło uzyskać można wyłącznie na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Złożenie
wniosku jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym
na prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej, prowadzenia głosowań nad
uchwałami poprzez kartotekę online i przesyłania informacji organizacyjnych
i marketingowych związanych z wykonywaniem usług zarządzania nieruchomością.

WNIOSEK do AS-DOM Sp. z o.o.
o wydanie loginu i hasła do kartoteki online
Proszę o wydanie loginu i hasła do kartoteki online lokalu przy ul………………......... ...... /...
Zobowiązuję się do zachowania tajemnicy otrzymanych danych i wykorzystania ich wyłącznie
w celu uzyskiwania informacji o ww. lokalu i prowadzenia głosowań nad uchwałami.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zmiana hasła do logowania do sytemu kartoteki
online wykonywana jest na własne ryzyko i odpowiedzialność posiadacza konta, a Spółka ASDOM Sp. z o.o. nie jest zobowiązana w takim przypadku do bezpłatnego odtworzenia hasła.

...................................
(imię, nazwisko)

................................
(numer telefonu)

..............................................................................................
(adres korespondencyjny)

Lublin, dnia ................................

.................................
(PESEL)
.................................
(adres e-mail)

....................................................
(czytelny podpis)

