Informacja
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” uruchomiła nowy podgląd konta czynszowego za pomocą
Internetu – https://euslugi.softhard.com.pl/sm_poludnie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w
zasobach Sm „Południe”. Uzyskanie loginu/nazwy użytkownika i hasła do serwisu jest możliwe tylko osobiście
po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W celu skorzystania z usługi Konto
czynszowe przez www użytkownik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest w siedzibie
SM „Południe”.
Po procesie rejestracji użytkownik serwisu Konto czynszowe przez www otrzymuje login/Nazwę
użytkownika (indeks lokalu w formacie XXXXXXX – „siedem iksów” oraz hasło logowania. Podczas
pierwszego zalogowania użytkownik serwisu winien zmienić hasło.
Hasło powinno zawierać od 8 do 12 znaków – zawierać wielkie i małe litery, cyfry i znak
niealfabetyczny. Polskie litery są niedozwolone.
Trzykrotne wpisanie niewłaściwego hasła spowoduje zablokowanie dostępu do konta.
Zmiana hasła wymaga wizyty we właściwej administracji i ponownego wypełnienia oświadczenia.
Odblokowanie dostępu do konta jest możliwe drogą mailową na adres admin@poludniesm.pl. lub poprzez
wizytę we właściwej administracji.

Indeks lokalu/Nazwa
użytkownika
w formacie XXXXXXX
Imię i Nazwisko

Adres

Telefon kontaktowy
Hasło dostępu
od 8 do 12 znaków
wielka, mała, cyfra, znak
Data nabycia prawa do
lokalu

Oświadczenie
Deklaruję chęć korzystania z w/w wymienionego dostępu do konta czynszowego. Ponoszę wszelką
odpowiedzialność za udostępnienie danych do logowania osobom trzecim. Zobowiązuję się do przechowywania
danych logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z
surfowania po Internecie. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą internetową w w.w. sposób danych dot.
konta czynszowego. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o zasadach korzystania z internetowej kontroli
opłat czynszowych w szczególności o konieczności zmiany hasła dostępu do konta czynszowego, wskazanego
w niniejszym oświadczeniu.
Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1422) o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w waszej bazie danych
na zasadach określonych w przepisach w/w ustawy oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2135)
Dane przedstawione na internetowym koncie czynszowym mogą być prezentowane z kilkudniowym
opóźnieniem w stosunku do systemu księgowego.

…………………………………..
Podpis pracownika Spółdzielni

………………………
Data i podpis

