
  

   

 

 

WNIOSEK O ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE IBOK 

 

Wnioskodawca: 
 

 

Imię i nazwisko: …………………………………… 

 

 

Adres: ……………………………………………… 

 

 

Adres e-mail: ……………………………………….  Nr tel: ………………………….. 

 

 

Numer kontrahenta: ……………….. 

 

 

Numer ostatniej faktury za wodę …………………………….. kwota:………………. 

 

 

Niniejszym wnioskuję o założenie konta elektronicznego w systemie 

iBOK Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Suszcu. 
 

 

 

 

 

       ………………………………… 

     `           data i podpis Odbiorcy 

 

Oświadczenia: 

1. Oświadczam, że podane dane są zgodne z prawdą. 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem korzystania z Internetowego Biura 

Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. przyjętym Uchwałą nr 

8/21   Zarządu PGK sp. z o.o. z dnia 27.10.2021 r. i akceptuję jego postanowienia. Regulamin 

jest dostępny pod adresem https://pgksuszec.pl/ibok-regulamin-uslugi/ lub w siedzibie Spółki. 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ    
Spółka z o.o. 

43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2 
tel. (32) 212-42-14, tel./fax. (32) 448-80-90, tel. alarm. (32) 448-80-70 

www.pgksuszec.pl, e-mail: kontakt@pgksuszec.pl 
NIP: 638-15-20-566, Regon: 276303844, Sąd Rejonowy w Katowicach nr KRS: 0000066156 

Kapitał zakładowy 24.957.000 zł opłacony w 100 % 

______________________________________________________________________________ 

 



3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Suszcu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

celu realizacji usługi korzystania z iBOK.    Administratorem danych osobowych użytkownika 

usługi iBOK jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., z siedzibą w Suszcu (43-

267),  ul.Ogrodowa 2, zwanym dalej: „Administratorem”. Użytkownik usługi może skontaktować 
się z Administratorem danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

konmtakt@pgksuszec.pl.  Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika usługi jest 

wyrażona przez niego zgoda na korzystanie z niej. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są 
wyłącznie dla celów związanych z korzystaniem z usługi iBOK. Podanie danych osobowych nie 

jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe korzystanie z usługi 

iBOK. Dane osobowe Użytkownika przechowywane będą do 30 dni od wniesienia żądania 

usunięcia konta Użytkownika. Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych 

Użytkowników usługi, podmiotom wspierającym go pod względem teleinformatycznym. 

Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego. Każdy 

Użytkownik ma prawo żądać od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych, 

ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych 

przysługuje każdemu Użytkownikowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu 

o dane osobowe Użytkowników usługi iBOK, Administrator danych osobowych nie będzie 

podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  

 

 

  

 

 

 

      ………………………………… 

     `         data i podpis Odbiorcy 
 

 

 

 

 

W terminie do 7 dni od złożenia wniosku w formie elektronicznej (jako skan dołączony do 

wiadomości e-mail wysłanej na adres kontakt@pgksuszec.pl), lub tradycyjnej (pocztą lub w 

Biurze Obsługi Klienta w Suszcu, ul.Ogrodowa 2) prawidłowo wypełnionego wniosku 

Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail zawierającą login oraz hasło dostępu do konta w 

iBOK. 

iBOK jest dostępne pod adresem  https://ibok.pgksuszec.pl. 


