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1<<Dokument ten stanowi potwierdzenie zgody przedstawiciela ustawowego. Oświadczenie zostało złożone na poniższych 
warunkach:>> 

Zgoda  
przedstawiciela ustawowego na 2 <<zawarcie umowy przez 
małoletniego>>/3<<otwarcie rachunku oszczędnościowego umożliwiającego regularne 

oszczędzanie>>, zwana dalej zgodą. 

4<<Kto i dlaczego udziela zgody?   

cel udzielenia zgody Udzielenie zgody jest konieczne do zawarcia przez małoletniego umowy o prowadzenie 
bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwanej dalej umową.  

przedstawiciel ustawowy 
udzielający zgodę  

#imię/imiona# #nazwisko# 
zamieszkały/ła #adres zamieszkania#, posiadający/a 5<<nr PESEL #nr pesel#>> 6<<paszport 
seria i nr #seria i nr paszportu#>> 

małoletni zawierający umowę 
#imię/imiona# #nazwisko# 
posiadający/a nr PESEL #nr pesel# 

ważność zgody 

1. Zgoda pozostaje w mocy przez czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez małoletniego osiemnastego roku życia. 

2. Zgoda może by w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody oznacza, że bank nie będzie mógł 
dalej prowadzić rachunku na rzecz małoletniego.  

Twoja zgoda na zawarcie umowy przez małoletniego 

zgoda na zawarcie umowy 
przez małoletniego  

Zgadzam się, aby #imię i nazwisko małoletniego# zawarł/a umowę na podstawie której bank: 
1) otworzy na jego/jej rzecz rachunek osobisty #nazwa rachunku# o numerze wskazanym 

w potwierdzeniu otwarcia rachunku, 
2) 7otworzy na jego/jej rzecz rachunek/rachunki oszczędnościowe umożliwiające regularne 

oszczędzanie, 
3) wyda kartę debetową na podstawie złożonego przez niego/nią wniosku. 

 

Rachunek osobisty służy przede wszystkim do przechowywania pieniędzy i dokonywania 

płatności (np. przelewów). Rachunek oszczędnościowy służy przede wszystkim do gromadzenia 
oszczędności. Informacje o aktualnej ofercie banku dotyczącej rachunków znajdziesz na stronie 
internetowej banku oraz w Biurze Obsługi Klientów, zwanym dalej BOK. 

Małoletni może zawnioskować o rachunek/rachunki oszczędnościowe umożliwiające regularne 

oszczędzanie lub o kartę debetową podczas składania wniosku o otwarcie rachunku lub w każdej 
chwili po jego otwarciu. 

Twoje oświadczenia i deklaracje 

pobieranie środków z 
rachunków przedstawiciela 
ustawowego 

Jeśli małoletni nie spłaci niedozwolonego salda debetowego na swoim rachunku, wówczas   

upoważniam bank do pobrania tych należności z moich rachunków prowadzonych w banku. 

dysponowanie rachunkiem 
przez małoletnią  

Oświadczam, że składane przez małoletniego dyspozycje dotyczące pieniędzy zgromadzonych na 

rachunku będą czynnościami zwykłego zarządu. 

 Czynności zwykłego zarządu to drobne, bieżące sprawy życia codziennego. Takimi  

czynnościami będą np. płatności za drobne zakupy, bilety do kina, bilet miesięczny, kawę czy obiad.  

prawo złożenia sprzeciwu 
przez przedstawiciela 
ustawowego 

Wiem, że małoletni może swobodnie dysponować pieniędzmi na swoim rachunku do czasu złożenia 

przez przedstawiciela ustawowego pisemnego sprzeciwu.  

  Szczegółowe informacje o sposobach składania sprzeciwu dostępne są w BOK oraz 

w placówkach banku. 

 Jeśli małoletni posiada więcej niż jednego przedstawiciela ustawowego, to sprzeciw będzie mógł 

być złożony nie tylko przez Ciebie, ale także przez każdego z pozostałych przedstawicieli 

ustawowych.  

 
1 pojawia się dla potwierdzenia, które jest odsyłane do klienta mailem 
2 występuje dla umów zawartych od dnia udostępnienia małoletnim przez bank produktu „rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne oszczędzanie” 
3 występuje dla umów zawartych do dnia poprzedzającego dzień udostępnienia małoletnim przez bank produktu „rachunek oszczędnościowy umożliwiający regularne 

oszczędzanie”, gdy przedstawiciel ustawowy deklaruje uzupełnienie zgody o możliwość otworzenia przez bank tego rachunku na rzecz małoletniego 
4 występuje, gdy przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na zawarcie umowy przez małoletniego 
5zawsze dla obywateli RP 
6występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 
7 zapisy dotyczące rachunku umożliwiającego regularne oszczędzanie stosuje się od dnia udostępnienia przez bank tego produktu dla osób małoletnich  
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W jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane?  

administrator danych 
osobowych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest bank.  

inspektor danych osobowych 
Funkcję Inspektora danych osobowych pełni pracownik banku, z którym skontaktujesz się  pod 
adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl 

podstawa podania danych 
i cel ich przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe aby rozpatrzyć ten wniosek. Bez tych danych nie 
możemy zawrzeć i wykonywać umowy. 

komu przekazujemy Twoje 
dane 

Aby móc: 
1) rozpatrzyć wniosek, zawrzeć i wykonywać umowę, 
2) realizować prawa i obowiązki, które wynikają z przepisów prawa,  

Twoje dane osobowe przekazujemy do: 
1) instytucji, które prawo upoważnia do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad 

bankiem np. KNF, UOKiK, 
2) podmiotów, które pośredniczą w dokonywaniu płatności (np. Visa, Mastercard), 
3) podmiotów, którym powierzamy wykonywanie usług na naszą rzecz (np. firmy kurierskie). 

okres przetwarzania danych 
Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż 10 lat po rozwiązaniu ostatniej umowy z 
bankiem (aby móc ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń). Po upływie tego okresu 
zanonimizujemy te dane. 

Twoje uprawnienia 

prawa dotyczące 
przetwarzanych danych 

1. Za pośrednictwem BOK lub w placówkach banku: 
1) masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia, 
2) możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.  

2. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony Twoich danych.  

Twoje zgody i Pakiet RODO 

Wszystkie zgody możesz zmienić lub odwołać za pośrednictwem BOK i w placówkach banku. 
Dodatkowo wybrane zgody możesz złożyć lub odwołać w serwisie transakcyjnym. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. Więcej informacji 
na temat celów i zasad przetwarzania danych, w tym Twoich uprawnień, znajdziesz w #podaj 
nazwę Pakietu RODO# i na stronie #podać link#  

Zgody 

Twoja zgoda na komunikację 
elektroniczną dla 
małoletniego 

Jako przedstawiciel ustawowy #imię nazwisko osoby małoletniej# zgadzam się, że #imię nazwisko 
osoby małoletniej# będzie otrzymywać od banku, za pomocą komunikacji elektronicznej, w tym 
sms, e-mail oraz na inne urządzenia telekomunikacyjne, które użytkuje, informacje handlowe i 
marketingowe dotyczące usług i produktów własnych banku oraz spółek z jego grupy kapitałowej. 
Nazwy tych spółek są wymienione na stronie internetowej #podać link# 
8<<  tak  nie>> 

zgoda na komunikację 
telefoniczną 

Jako przedstawiciel ustawowy #imię nazwisko osoby małoletniej# zgadzam się, aby bank 

kontaktował się z #imię nazwisko osoby małoletniej# w celach marketingowych na numery 

telefonów, które otrzymał. 
9<<  tak  nie>> 

 
10<< 
podpis 
przedstawiciela 

ustawowego: 

  

 

 

 

 

 

_____________________________ 
             podpis przedstawiciela ustawowego 

! 

 
 

 >> 

 
 

 

 

11<<Kto i dlaczego udziela zgody?   

 
8 zaznaczone zgodnie z wybraną opcją na wniosku 
9 zaznaczone zgodnie z wybraną opcją na wniosku 
10 sekcja z podpisami występuje wyłącznie dla oświadczeń składanych w formie pisemnej 
11 występuję wyłącznie w przypadku, gdy zgoda przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy przez małoletniego została udzielona przed datą udostępnienia przez bank dla 

małoletnich produktu „rachunek umożliwiający regularne oszczędzanie”, a obecnie jest rozszerzana o ten rachunek 



 

3/3 
 

 

cel udzielenia zgody 
Udzielenie zgody jest konieczne do otwarcia i prowadzenia na rzecz małoletniego 
rachunku/rachunków oszczędnościowych umożliwiających regularne oszczędzanie. 

przedstawiciel ustawowy 
udzielający zgodę  

#imię/imiona# #nazwisko# 
zamieszkały/ła #adres zamieszkania#, posiadający/a 12<<nr PESEL #nr pesel#>> 13<<paszport 
seria i nr #seria i nr paszportu#>> 

małoletni, na rzecz którego 
będzie prowadzony rachunek 
oszczędnościowy 
umożliwiający regularne 
oszczędzanie 

#imię/imiona# #nazwisko# 
posiadający/a nr PESEL #nr pesel# 

ważność zgody 

1. Zgoda pozostaje w mocy przez czas trwania umowy, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
przez małoletniego osiemnastego roku życia. 

2. Zgoda może by w każdej chwili odwołana. Odwołanie zgody oznacza, że bank nie będzie mógł 
dalej prowadzić na rzecz małoletniego rachunku osobistego #nazwa rachunku# o numerze 
#numer rachunku, z którym będzie powiązany rachunek umożliwiający regularne 
oszczędzanie# i rachunku oszczędnościowego umożliwiającego regularne oszczędzanie. 

Twoja zgoda na otwarcie rachunków oszczędnościowych umożliwiających regularne oszczędzanie 

zgoda na otwarcie  
rachunków 
oszczędnościowych 
umożliwiających regularne 
oszczędzanie  
przez małoletniego  

Zgadzam się, aby bank, na podstawie zawartej umowy z dnia #data zawarcia umowy#, otworzył 
na rzecz #imię i nazwisko małoletniego# jeden lub więcej rachunków oszczędnościowych 
umożliwiających regularne oszczędzanie.  

 

Małoletni może zawnioskować o rachunki oszczędnościowe umożliwiające regularne 

oszczędzanie w dowolnym momencie trwania umowy.  
Szczegółowe informacje na temat rachunków znajdziesz na naszej stronie internetowej, w BOK i 
placówkach. 

14<< 

podpis przedstawiciela ustawowego: 

 
   

 

 

 

 

 

______________________________ 
                 podpis przedstawiciela ustawowego 

! 

>> 

Wyjaśnienia:  

 symbol informacji stosowany w potwierdzeniu podpowiada, że dana treść jest informacją pomocniczą zawierającą dodatkowe objaśnienie zapisów 

zgody 

 
„bank” oznacza mBank S.A.  z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru 

Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr NIP: 526-021-50-

88, wysokość kapitału zakładowego # aktualna wysokość kapitału zakładowego # zł na dzień # data ustalenia wysokości kapitału zakładowego # 

 
12 zawsze dla obywateli RP 
13 występuje w przypadku rezydentów nie posiadających nr PESEL 
14 sekcja z podpisami występuje wyłącznie dla oświadczeń składanych w formie pisemnej 
 


