
Zasady korzystania z modułu „strefa członkowska”: 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Użyte w Zasadach określenia oznaczają: 

 strefa członkowska – moduł pozwalający na podgląd regulaminów, 

dokumentów itp. poprzez Internet, 

 Użytkownik – członek spółdzielni 

 Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa w Strzelcach Opolskich. 

2. Korzystanie z modułu „strefa członkowska” jest bezpłatne. 

 

II. Rejestracja Użytkownika. 

1. W celu uzyskania dostępu do modułu „strefa członkowska” przyszły 

użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia wniosek o nadanie loginu  

i hasła do modułu „strefa członkowska”. 

2. Wniosek o dostęp można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni lub 

otrzymać go w jej siedzibie. 

3.  Wnioski o dostęp można składać w Administracjach, bądź w siedzibie 

Spółdzielni przy ul. Krakowskiej 18 – pok. 1 – Sekretariat. Przy składaniu 

wniosku należy okazać dokument stwierdzający tożsamość. 

4. Zarejestrowany użytkownik otrzymuje: identyfikator oraz hasło. 

5. Logowanie do modułu „strefa członkowska” dostępne jest pod adresem 

http://smstrzelce.pl/ zakładka „strefa członkowska/zaloguj się”  

 

III. Korzystanie ze „strefa członkowska”. 

1. Po podaniu identyfikatora oraz hasła użytkownik zostaje zalogowany do 

modułu „strefa członkowska”. 

2. W ramach „strefa członkowska” dostępne są następujące informacje:  

 Statut i regulaminy  

 Protokoły i uwały Zarządu  

 Protokoły i uchwały Rady Nadzorczej 

 Inne informacje dotyczące spraw związanych z bieżącą działalnością 

Spółdzielni 

3. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do modyfikowania, zawieszania, 

dodawania nowych usług w module „strefa członkowska”. 

4. Informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem modułu „strefa 

członkowska” nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń wobec 

Spółdzielni. 

 

http://smstrzelce.pl/


IV. Pozostałe postanowienia. 

1. Spółdzielnia ma prawo zablokować dostęp do konta w module „strefa 

członkowska” w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób 

sprzeczny z niniejszym Zasadami lub przepisami prawa. 

2. Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku 

z udostępnieniem danych dostępowych, przez Użytkownika do modułu „strefa 

członkowska” osobom trzecim. 

3. W przypadku utraty danych dostępowych do „strefa członkowska” 

Użytkownik winien zgłosić się do Spółdzielni celem uzyskania nowego hasła. 

4. Zasady opublikowane na stronie internetowej Spółdzielni uznaje się za 

doręczone Użytkownikowi. 

5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych Zasad. 
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