
REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI KLIENTA 

PIOTRKOWSKICH WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.   
Z DNIA 01 LIPCA  2012 R. 

 

Regulamin określa zasady korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, zwanego dalej              

„e-BOK”,  w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika, 

zapewniającego dostęp do usług (opcji) interaktywnych.  

 
§1. 

1. e-BOK jest własnością Piotrkowskich Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie 

Trybunalskim, ul. Przemysłowa 4, zwaną dalej PWiK Sp. z o.o.   

2. e-BOK dostępny jest na stronie internetowej www.pwik.piotrkow.pl w panelu o nazwie BOK/                       

e-BOK/Aplikacja e-BOK.  

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 

danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest PWiK Sp. z o.o.  

 

§2. 
Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:  

1. e-BOK - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.  

2. Klient – podmiot, który jest stroną zawartej umowy z PWiK Sp. z o.o. o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków.  

3. Użytkownik – klient zarejestrowany w e-BOK posiadający przydzielony login i zdefiniowane hasło.  

4. Login – kod nabywcy (płatnika), który PWiK Sp. z o.o. nadała każdemu Klientowi, widoczny na fakturze           

(lewy  górny róg), wykorzystany przez Użytkownika do identyfikacji podczas korzystania z e-BOK.  

5. Hasło – kombinacja minimum 5 znaków, zawierająca co najmniej jedną małą i co najmniej jedną dużą 

literę, nie zawierająca znaków specjalnych. Hasło zapewnia Użytkownikowi wyłączność dostępu                 

do e-BOK.  

 

§3. 
1. W celu uzyskania dostępu do aplikacji zarejestrowanie Klienta może nastąpić tylko poprzez zgłoszenie 

się do Biura Obsługi Klienta w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Przemysłowej 4.  

2. Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy przekazany przez pracownika BOK lub pobrany ze strony 

www.pwik.piotrkow.pl/BOK/e-BOK, zapoznaje się z niniejszym Regulaminem, co potwierdza                           

w formularzu.  

3. Pracownik BOK sprawdza wypełniony formularz, nadaje Klientowi prawo dostępu do aplikacji e-BOK, 

informuje o przydzielonym loginie oraz jednorazowym nadaniu hasła, które jest aktywne tylko do 

pierwszego uruchomienia (system wymusza zmianę hasła na własne). Użytkownik może wielokrotnie 

zmieniać hasło. 

4. Korzystanie z konta możliwe będzie następnego dnia po uzyskaniu prawa dostępu do e-BOK. 

5. Użytkownik/Klient przechowuje login i hasło w sposób zabezpieczający je przed dostępem osób 

trzecich.  

 
§4. 

1. Korzystanie z e-BOK możliwe jest za pośrednictwem loginu i hasła.  

2. Korzystanie z e-BOK jest bezpłatne.  



3. Użytkownik po zalogowaniu i wprowadzeniu hasła do e-BOK ma możliwość:  

1) sprawdzenia zapisów na koncie, tj. daty wystawienia faktury, terminu płatności faktury, kwoty 

faktury, historii faktur, otworzenia odpisu faktury i wydrukowania – odpis faktury dostępny                  

w formacie pdf, daty i kwoty zapłaty za faktury, wysokości naliczonych odsetek za nieterminową 

zapłatę, aktualnego zadłużenia itp. 

2) kontaktu z PWiK Sp. z o.o. poprzez wysłanie listu email na adres  pwik@piotrkow.pl.  

4. PWiK Sp. z o.o.  zobowiązana jest do niezwłocznego zablokowania dostępu do konta Klienta: 

1) na każde żądanie użytkownika zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznie, po uprzedniej  

              weryfikacji danych zgłoszonych w formularzu zgłoszeniowym, 

2) w przypadku rozwiązania umowy na dostarczanie wody i /lub odprowadzanie ścieków.                   

      

§5. 
1. PWiK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania e-BOK. O zmianach użytkownicy 

zostaną powiadomieni poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.pwik.piotrkow.pl. 

2. PWiK Sp. z o. ma prawo zablokować dostęp do konta w przypadku stwierdzenia korzystania z niego 

przez użytkownika w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa.  

3. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji możliwe jest za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: pwik@piotrkow.pl lub poprzez zgłoszenie się do 

siedziby PWiK Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4 w Piotrkowie Trybunalskim. Reklamacja powinna zostać 

zgłoszona niezwłocznie. Rozpatrzenie reklamacji przez PWiK Sp. z o.o. następuje w ciągu 14 dni od daty 

wpływu reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, jak również o przedłużeniu terminu rozpatrzenia 

reklamacji (do 1 miesiąca w szczególnie uzasadnionych sytuacjach) użytkownik może zostać 

poinformowany drogą elektroniczną, po podaniu adresu email.  

4. PWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia 

wynikające z uwarunkowań technicznych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.  

5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za błędne dane wprowadzone na formularzu 

zgłoszeniowym oraz za dyspozycje wynikające z jego realizacji.  

6. PWiK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia loginu oraz hasła 

użytkownika przez osoby trzecie, jeżeli użycie wynikało z nienależytego zabezpieczenia przez 

użytkownika dostępu do loginu i hasła przed osobami trzecimi.  

7. Informacje uzyskane za pośrednictwem e-BOK nie mogą stanowić wyłącznej podstawy roszczeń               

z tytułu naruszenia przez PWiK Sp. z o.o. postanowień umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub 

odprowadzanie ścieków, w szczególności błędnych rozliczeń. PWiK Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn zawinionych przez użytkownika w związku                           

z korzystaniem przez niego z e-BOK-u.  

 

§6. 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.  

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 r.  

 

 

 


