
 

  

     BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  

      XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,   

    o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2013 r. wynosi 168.555.904 złote. 

  

  

                
 
 

Złożenie Oświadczeń, których treść znajduje się poniżej, jest niezbędne do przystąpienia do promocji „Konto z lilijką” w BRE Banku S. A. z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadającym numer identyfikacji 
podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 01.01.2012 r. wynosi 
168.410.984 złotych, zwanym dalej „mBankiem”. 

 
 
Małoletni Posiadacz Rachunku                                     Przedstawiciel ustawowy małoletniego                                                   

Posiadacza Rachunku                                    
       

      

Imię i nazwisko  

Adres 
zamieszkania 

 

PESEL  

Seria/numer  
dowodu  

osobistego 
 

                                                                                                                              

 
 

 
Oświadczenia w związku z przystąpieniem do promocji „Konto z lilijką” małoletniego Posiadacza Rachunku 

 
 
Ja, ………………………………………………………….…… oświadczam, że w związku z zamiarem skorzystania z Promocji na                                              

(Imię i nazwisko Posiadacza Rachunku) 

warunkach określonych w Regulaminie Promocji „Konto z lilijką” w mBanku: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji dotyczących mojej przynależności do Związku Harcerstwa Polskiego 

zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

926 z późn. zm.) w celu przystąpienia do promocji „Konto z lilijką” w mBanku. 

2. zapoznałem/am się i akceptuję regulamin promocji „Konto z lilijką” w mBanku. 

                 
..…………………………………..              

Miejscowość, data,               
Podpis małoletniego Posiadacza Rachunku  

 
 

Oświadczenia przedstawiciela ustawowego małoletniego Posiadacza Rachunku 
 
W związku z powyższymi oświadczeniami, które w celu skorzystania z Promocji na warunkach określonych  

w Regulaminie Promocji „Konto z lilijką” złożył małoletni Posiadacz Rachunku 

……………………………………………………………………………..,           ja ……………………………………………………………………………..będący       

(Imię i nazwisko Posiadacza Rachunku)     (Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego) 

przedstawicielem ustawowym  małoletniego Posiadacza Rachunku oświadczam, że: 

1. wyrażam zgodę na przetwarzanie informacji dotyczących przynależności małoletniego Posiadacza Rachunku do Związku 
Harcerstwa Polskiego zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przystąpienia małoletniego do promocji „Konto z lilijką” w mBanku, 
2. wyrażam zgodę na akceptację przez małoletniego Posiadacza Rachunku postanowień regulaminu promocji „Konto z 
lilijką” w mBanku, 
3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez mBank moich danych osobowych w celu potwierdzenia Oświadczeń złożonych 
przez małoletniego Posiadacza Rachunku w związku z przystąpieniem do promocji  „Konto z lilijką” mBanku 

 
               ………………………………………                                                

Miejscowość, data, 
                                                                         Podpis przedstawiciela ustawowego  

                                                                                        małoletniego Posiadacza Rachunku  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

PESEL  

Seria/numer dowodu 
osobistego 

 


