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Karta  
Posiadacza Rachunku / Reprezentanta Posiadacza Rachunku  

zwana dalej Kartą 
 

Niniejsza Karta złożona w dniu #data# stanowi podstawę do korzystania z Rachunków otwartych na rzecz: 

1Dane firmy 

nazwa firmy   

NIP   

REGON  

KRS  

przez Posiadacza Rachunku / Reprezentanta Posiadacza Rachunku, który nie był obecny w chwili zawarcia Umowy. 

2Dane 3<<Posiadacza Rachunku / Reprezentanta Posiadacza Rachunku>> 

imię  drugie imię  

nazwisko  PESEL  

dokument tożsamości  

data ważności dokumentu 

tożsamości 
 

seria i nr dokumentu 

tożsamości 
 

adres zamieszkania  

telefon komórkowy  adres e-mail  

W przypadku nieaktywnych kanałów dostępu, pakiet aktywacyjny zostanie wysłany w formie SMS na podany powyżej numer 

telefonu komórkowego. 

Zasady przetwarzania danych  

administrator danych 

osobowych 

Administratorem danych osobowych 4<<Posiadacza Rachunku/Reprezentanta Posiadacza 

Rachunku>> jest Bank. 

zasady przetwarzania 

danych osobowych 

1. Bank będzie przetwarzał dane osobowe 5<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza 

Rachunku>> w bankowym zbiorze danych w celu wykonania czynności bankowych, których 
6<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> jest stroną.  

2. 7<<Bank będzie przetwarzał dane osobowe Posiadacza Rachunku w celu założenia Profilu 

Zaufanego.>> 

3. 8<<Bank będzie przetwarzał dane osobowe Posiadacza Rachunku w celu zarejestrowania 

firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.>> 

4. 9<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> ma prawo do:  
1) dobrowolności podania danych,  

2) dostępu do nich i ich poprawiania, 

3) zgłaszania sprzeciwu na marketing bezpośredni produktów i usług własnych Banku.  

10<<przekazanie danych do 

ZBP, BIK S.A., innych 

instytucji kredytowych>> 

Bank w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem Umowy 

oraz w celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Banku związanych z 

wykonywaniem czynności bankowych, może przekazać dane osobowe 11<<Posiadacza 

Rachunku/Reprezentanta Posiadacza Rachunku>> do: 

1) Związku Banków Polskich z siedzibą w Warszawie ul. Kruczkowskiego 8, który prowadzi 

system Bankowy Rejestr, 

2) Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Modzelewskiego 77a, 

3) innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów 
 w przypadkach, zakresie i celach określonych w ustawie prawo bankowe.  

Zgody marketingowe 

                                                           
1 Pola mogą występować w różnej konfiguracji w zależności od formy prawnej firmy  
2 Pola mogą występować w różnej konfiguracji w zależności od formy prawnej firmy  
3 Wybrać odpowiednio; Reprezentant Posiadacza Rachunku występuje dla spółki jawnej, partnerskiej, publicznych szkół, przedszkoli i innych 

placówek oświatowych, stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych, fundacji, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, kościołów, spółki z o.o. i spółki z o.o. 

w organizacji, wszystkich spółek komandytowych 
4 Wybrać odpowiednio 
5 Wybrać odpowiednio 
6 Wybrać odpowiednio 
7 Występuje, jeżeli Wnioskodawca wnioskuje o otwarcie konta i jednoczesne zarejestrowanie firmy w CEIDG oraz nie posiada Profilu Zaufanego w 

mBanku; Dotyczy tylko jednoosobowej działalności gospodarczej 
8 Występuje, jeżeli Wnioskodawca wnioskuje o otwarcie konta i jednoczesne zarejestrowanie firmy w CEIDG; Dotyczy tylko jednoosobowej 
działalności gospodarczej 
9 Wybrać odpowiednio 
10 Występuje tylko dla Posiadacza Rachunku lub Reprezentanta Posiadacza Rachunku będącego równocześnie wspólnikiem 
11 Wybrać odpowiednio 
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zgoda na komunikację 

elektroniczną 

12<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> zgadza się na otrzymywanie 
od Banku informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na 

używanie dla celów marketingowych udostępnionego przeze mnie Bankowi telefonu lub innego 

telekomunikacyjnego urządzenia końcowego. 

 tak  nie 

zgoda na marketing spółek 

Banku, innych niż Bank 

13<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> zgadza się na otrzymywanie 

materiałów marketingowych usług i produktów spółek Grupy kapitałowej Banku, innych niż 

Bank, wskazanych na stronie internetowej www.mbank.pl.  

 tak  nie 

zgoda na marketing spółek 

AXA 

14<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> zgadza się na przetwarzanie 

danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów spółek 

#nazwa ubezpieczyciela# z siedzibą w: #podać adres siedziby# oraz #nazwa ubezpieczyciela# 

z siedzibą w: #podać adres siedziby#. 

 tak  nie 

zgoda na marketing Cyber 

Productivity 

15<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> zgadza się na przetwarzanie 
danych osobowych w celu otrzymywania materiałów marketingowych usług i produktów firmy 

Cyber Productivity S.A. z siedzibą w: Warszawie ul. Wyrzyska 9A. 

 tak  nie 

prawo do odwołania zgód Wszystkie zgody można w każdym czasie zmienić lub odwołać. 

Oświadczenia 

postanowienia Umowy 

16<<Posiadacz Rachunku/Reprezentant Posiadacza Rachunku>> oświadcza, że zapoznał się z 

postanowieniami Umowy, której złącznikiem jest niniejsza Karta i zobowiązuje się do jej 

przestrzegania. 

17<<Profil Zaufany>> 

Posiadacz Rachunku oświadcza, że zapoznał się z #nazwa regulaminu do e-administracji#, 

który Bank udostępnia elektronicznie, przez zamieszczenie go na stronie internetowej Banku 

w formie pliku PDF. 

Egzemplarze Karty  

ilość egzemplarzy Kartę sporządzono w 2 jednakowych egzemplarzach. 

18<<Podpis 19<<Posiadacza Rachunku/Reprezentanta Posiadacza Rachunku:>> 

Imię i nazwisko:        

 

 
 

 

________________________________ 

                                        podpis 20<<Posiadacz Rachunku>> 
<<Reprezentant Posiadacza Rachunku>>   

! 

 
 

______________________________ 
pieczątka firmowa, pieczątka funkcyjna, 

podpis z upoważnienia Banku 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Wybrać odpowiednio 
13 Wybrać odpowiednio 
14 Wybrać odpowiednio 
15 Wybrać odpowiednio 
16 Wybrać odpowiednio 
17 Występuje, jeżeli Wnioskodawca wnioskuje o otwarcie konta i jednoczesne zarejestrowanie firmy w CEIDG oraz nie posiada Profilu Zaufanego w 

mBanku; Dotyczy tylko jednoosobowej działalności gospodarczej 
18 Występuje wyłącznie dla Karty składanej pisemnie 
19 Wybrać odpowiednio 
20 Wybrać odpowiednio 

http://www.mbank.pl/

