
REGULAMIN 

świadczenia drogą elektroniczną Usługi dostępu do salda „Strefa mieszkańca” 

Wspólnoty Mieszkaniowej 

  

I. Zakres zastosowania / postanowienia wstępne.  

Niniejszy Regulamin został opracowany i przyjęty przez Usługodawcę na podstawie 
przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na 
podstawie Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 roku i jest adresowany do: 

·       członków wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, w których Usługodawca 
sprawuje funkcję zarządu, zarządcy lub administratora lub na rzecz, których świadczy 
usługi zarządzania nieruchomościami 

·       właścicieli nieruchomości na rzecz, których Usługodawca świadczy usługi zarządzania 
nieruchomościami 

·       użytkowników nieruchomości, na rzecz właścicieli, których Usługodawca świadczy 
usługi zarządzania nieruchomościami  

·       właścicieli i użytkowników nieruchomości, na rzecz właścicieli, których Usługodawca 
świadczy usługi związane z obsługą nieruchomości 

II. Definicje.  

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawiają się następujące określenia, należy przez nie 
rozumieć odpowiednio: 

Usługodawca – „Posesor Ewa Smarsz” siedzibą w Suchym Lesie pod adresem: ul. Szkolna 96, 
62-002 Suchy Las NIP: 7780084357. 

Wspólnota Mieszkaniowa – ogół Właścicieli lokali, wchodzących w skład konkretnej 
nieruchomości, w której Usługodawca sprawuje funkcję zarządu, zarządcy lub 
administratora, lub na rzecz, których świadczy usługi zarządzania nieruchomościami. Przez 
Wspólnotę Mieszkaniową rozumie się również Spółdzielnię Mieszkaniową i inne podmioty 
obsługiwane przez Usługodawcę, do których przepisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.  

Właściciel – członek Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. osoba, której przysługuje prawo własności 
do lokalu, wchodzącego w skład konkretnej nieruchomości, w której Usługodawca sprawuje 
funkcję zarządu, zarządcy lub administratora, lub na rzecz, której świadczy usługi zarządzania 
nieruchomościami. Zwrot ten stosuje się odpowiednio do członków Spółdzielni 
Mieszkaniowych i innych członków podmiotów obsługiwanych przez Usługodawcę.  

Użytkownik – każdy Właściciel, który uzyskał Identyfikator Użytkownika oraz Hasło, 
umożliwiające dostęp do Systemu „Strefa Mieszkańca” i rozpoczął korzystanie z Usługi 
świadczonej przez Usługodawcę.  

System  „Strefa Mieszkańca” – oprogramowanie składające się na elektroniczny system 
internetowej obsługi klienta, dostępne pod adresem internetowym: www.posesor.poznan.pl 
za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi objęte 
niniejszym Regulaminem.  

Identyfikator Użytkownika – ciąg znaków, stanowiących indywidualną nazwę Użytkownika, 
służący uzyskaniu dostępu do Systemu „Strefa Mieszkańca”, przypisany do konkretnego 
Właściciela.  



Hasło – ciąg znaków, stanowiących zabezpieczenie indywidualnego konta Użytkownika, 
stosowany podczas uzyskiwania przez Użytkownika dostępu do Systemu „Strefa 
Mieszkańca”. 

Usługa – usługa świadczona w ramach Systemu „Strefa Mieszkańca”. 

III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.  

W ramach Systemu „Strefa Mieszkańca” Usługodawca umożliwia Użytkownikowi 
korzystanie z następujących Usług z zakresu internetowej obsługi klienta:  

uzyskiwanie informacji o stanie rozliczeń okresowych należności Użytkownika w stosunku 
do Wspólnoty Mieszkaniowej oraz o historii dokonywanych wpłat;  

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.  

1.       Warunki techniczne korzystania z Usługi: Do korzystania z Systemu „Strefa 
Mieszkańca” wymagany jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa 
Microsoft Internet Explorer w wersji, co najmniej 9 lub Mozilla Firefox w wersji, co 
najmniej 4 lub Opera w wersji, co najmniej 10 lub inna przeglądarka odpowiadająca 
parametrami wyżej wymienionym. Dodatkowo w używanej przeglądarce należy mieć 
włączoną obsługę JavaScript.  

2.       Usługodawca umożliwia Właścicielowi uzyskanie dostępu do Usługi poprzez wydanie 
Właścicielowi indywidualnego Identyfikatora Użytkownika oraz Hasła. Dla każdego 
Właściciela przypisany jest jeden Identyfikator Użytkownika i jedno Hasło.  

3.       Usługodawca wygeneruje login oraz hasło konieczne do korzystania ze Strefy Klienta. 
Hasło zostanie przekazane Właścicielowi, za potwierdzeniem odbioru na stosownym 
oświadczeniu. Podpisane oświadczenie będzie podstawą do wydania hasła do Strefy 
mieszkańca.  

4.       W celu skorzystania z Usługi, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę 
www.posesor.poznan.pl/ wybrać zakładkę „Strefa Mieszkańca”, a następnie wpisać w 
odpowiednie pola Identyfikator Użytkownika oraz Hasło.  

5.       Warunkiem koniecznym skorzystania z Usług oferowanych Użytkownikowi w ramach 
Systemu „Strefa Mieszkańca” jest uprzednie zapoznanie się i akceptacja niniejszego 
Regulaminu przez Użytkownika. Przed przystąpieniem do korzystania z Usług Systemu 
„Strefa Mieszkańca” Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią 
Regulaminu i składa oświadczenie o jego akceptacji poprzez zaznaczenie i potwierdzenie 
kliknięciem odpowiedniej opcji. W przypadku dokonania zmian w treści Regulaminu 
zastosowanie mają każdorazowo zapisy zdania poprzedzającego. 

6.       Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Usług świadczonych w ramach 
Systemu „Strefa Mieszkańca” poprzez złożenie Usługodawcy stosownego oświadczenia:  

a)      pisemnie na adres Usługodawcy; Posesor Ewa Smarsz, ul. Bednarska 3, 60-571 
Poznań 

b)      pocztą elektroniczną na adres: kontakt@posesor.poznan.pl 

7.       Usługodawca zapewnia Użytkownikom:  

a)      Możliwość korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną w sposób 
bezpieczny i uniemożliwiający dostęp osób trzecich przy wykorzystaniu technik 
zabezpieczeń odpowiednich dla właściwości tej Usługi;  

b)      Jednoznaczną identyfikację stron Usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz 
potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści poprzez zabezpieczenie 
dostępu do Usługi indywidualnym Identyfikatorem Użytkownika i Hasłem.  
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8.       Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym przy 
użyciu lub za pośrednictwem Systemu „Strefa Mieszkańca”.  

9.       Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Umowy zawartej pomiędzy 
Usługodawcą a Wspólnotą Mieszkaniową. 

10.   Użytkownik powinien należycie zabezpieczać swój Identyfikator Użytkownika i Hasło 
przed przypadkową utratą i przed dostępem osób trzecich. W szczególności po 
zakończeniu korzystania z Usług, Użytkownik powinien wylogować się z Systemu „Strefa 
Mieszkańca” poprzez kliknięcie polecenia „Wyloguj się” umieszczonego w prawym 
górnym rogu strony.  

11.   Korzystając z Usługi Użytkownik ponosi ryzyko związane z możliwością przypadkowej 
utraty Identyfikatora Użytkownika i Hasła, a także ryzyko związane z ewentualnym 
nieuprawnionym uzyskaniem dostępu osób trzecich do Systemu „Strefa Mieszkańca” z 
powodu winy lub niedbalstwa Użytkownika.  

12.   Usługodawca ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do Systemu „Strefa 
Mieszkańca” w przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Systemu „Strefa 
Mieszkańca” w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, a także w 
przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uzyskania dostępu do Systemu „Strefa 
Mieszkańca” przez osoby nieupoważnione.  

13.   Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym 
przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, że dostęp do Systemu „Strefa Mieszkańca” 
uzyskały inne, nieupoważnione osoby, a także o każdym przypadku utraty Identyfikatora 
Użytkownika lub Hasła i innych zdarzeń, które mogłyby zagrozić lub naruszyć 
bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania Systemu „Strefa Mieszkańca” lub 
świadczenia Usługi, stosownie do pkt. IV ppkt 6 Regulaminu.  

V. Tryb postępowania reklamacyjnego.  

1.       Wszelkie reklamacje i uwagi odnoszące się do działania Systemu „Strefa Mieszkańca” i 
do świadczonej przez Usługodawcę Usługi Użytkownik może zgłaszać:  

a)      pisemnie na adres lokalnej siedziby Usługodawcy;  

b)      pocztą elektroniczną na adres: kontakt@posesor.poznan.pl 

  

2.       Reklamacje powinny być zgłoszone w terminie 30 dni liczonych od dnia zdarzenia, 
będącego przedmiotem reklamacji, a także powinny zawierać oznaczenie Użytkownika 
pozwalające na jego identyfikację oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.  

3.       Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 30 dni liczonych od dnia ich otrzymania, 
chyba, że powstanie konieczność uzupełnienia reklamacji lub uzyskania dodatkowych 
wyjaśnień od Użytkownika. W takim przypadku termin rozpoznania reklamacji będzie 
liczony od dnia uzupełnienia reklamacji o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia 
niezbędne do jej rozpatrzenia.  

VI. Postanowienia końcowe.  

1.      Usługodawca udostępnia nieodpłatnie niniejszy Regulamin na stronie internetowej 
Systemu „Strefa Mieszkańca”. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zapoznać się z 
regulaminem i pobrać jego treść w formie pliku pdf pod adresem internetowym: 
www.posesor.poznan.pl 

2.       Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2017-06-12.  
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