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Ważne pojęcia1  

1) My, bank, mBank, organizator promocji – mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 
Prostej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 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 1.01.2022 r. wynosi 169 468 160 złotych.  

Na bieżąco sprawdzamy, czy przy promocji nie wystąpił konflikt interesów między nami, 
naszymi pracownikami lub naszymi klientami.  

2) Promocja, akcja promocyjna – promocja publikacji pt. „Matematyka na zielono”, 
wydanej przez Fundację mBanku.  

3) Ty, uczestnik promocji – osoba fizyczna, do której kierujemy informacje o promocji i 
która zamówi egzemplarz książki przez przeznaczoną do tego celu stronę internetową i 
formularz zamówienia.  

4) Książka – bezpłatna publikacja „Matematyka na zielono” autorstwa Mai Krämer, wydana 
przez Fundację mBanku.   

5) Formularz zamówień – formularz, który znajduje się na stronie promocji 

www.mjakmatematyka.pl, przez który możesz zamówić bezpłatny egzemplarz książki. 

Dane osobowe 

1) Administratorem Twoich danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. 
Prosta 18. 

2) Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik mBanku, z którym 
skontaktujesz się pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl. 

3) Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie po to, aby przeprowadzić akcji 
promocyjną.  

4) Podstawą prawną przetwarzania przez mBank S.A. Twoich danych osobowych jest 
udział w promocji, w tym dostarczenie Ci zamówionej książki. 

5) Podajesz swoje dane osobowe dobrowolnie, jednak jeśli ich nie podasz, nie będziemy mogli 

dostarczyć Ci zamówionej książki.   

6) Na potrzeby realizacji promocji, możemy udostępnić Twoje dane osobowe: 

a. Fundacji mBanku (dalej „mFundacja”) z siedzibą w Warszawie (00-850), ul. Prosta 

18, zarejestrowaną pod nr KRS 0000087634 w Krajowym Rejestrze Sądowym w 

Rejestrze Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 

oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez 

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, NIP: 525-

15-76-935, 

b. mFinanse S.A. (dalej „mFinanse”) – z siedzibą w Łodzi (90-119) przy ul. 

Kilińskiego 74, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000365126, NIP: 7251903631. 

7) Twoje dane będziemy przechowywać od momentu, w którym je podasz, przez okres 

promocji oraz 2 miesiące po jej zakończeniu. Po upływie tego czasu zanonimizujemy te 

dane. 

8) Za pośrednictwem pracownika banku: 

a. masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich 

przeniesienia, 

b. możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

9) Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich 

danych w sposób wskazany na stronie internetowej organu nadzorczego pod adresem 

www.uodo.gov.pl 

10) Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdziesz na stronie 

www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo.pdf 

Uczestnik promocji 
W promocji może wziąć udział każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności 
prawnych.  

http://www.mjakmatematyka.pl/
mailto:Inspektordanychosobowych@mbank.pl
http://www.uodo.gov.pl/
http://www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo.pdf
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Czas trwania 
promocji 

 

1) Promocja trwa od 22.04.2022 r. do 22.06.2022 r. lub do wyczerpania zapasów książek. 

2) Do promocji możesz przystąpić od 22.04.2022 r. do 22.06.2022 r. Jako organizator 

mamy prawo przedłużyć czas trwania promocji, jeśli zapas książek nie wyczerpie się do 

22.06.2022 r. W takim przypadku, zamieścimy informację o przedłużeniu terminu 

bezpośrednio w formularzu zamówień.   

Zasady promocji 

1) Uczestnik promocji może zamówić tylko jeden bezpłatny egzemplarz książki przez 

formularz na stronie internetowej promocji: www.mjakmatematyka.pl  

a. Jeśli jesteś naszym klientem, dostęp do formularza zamówienia będzie możliwy po 

zalogowaniu się do naszego serwisu transakcyjnego. Po wejściu do formularza 

zamówienia, wprowadzasz placówkę Banku lub placówkę mFinanse, w której 

zamierzasz odebrać książkę.   

b. Jeżeli nie jesteś naszym klientem, dostęp do formularza zamówienia będzie możliwy 

przez stronę www.mjakmatematyka.pl, bez konieczności logowania się do naszego 

serwisu transakcyjnego. Po wejściu do formularza zamówienia, oprócz danych, o 

których mowa w punkcie powyżej, podajesz również: swoje imię, nazwisko oraz 

adres e-mail. Po wprowadzeniu danych osobowych wyrażasz zgodę na 

przetwarzanie podanych danych osobowych w celu realizacji promocji. 

2) Gdy wyślesz formularz zamówienia, nie będzie można zmienić wybranej placówki odbioru 

na inną.  

3) Książkę odbierasz w wybranej placówce mBanku lub mFinanse w ciągu 7 dni 

kalendarzowych od złożenia zamówienia.  

4) Podczas odbioru książki podaj numer zamówienia lub pokaż e-mail z potwierdzeniem 

przyjęcia zamówienia.  

5) W ciągu 4 dni od złożenia zamówienia dostaniesz e-mailem przypomnienie o zamówionej 

książce.  

6) Jeśli nie odbierzesz książki w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia, 

anulujemy Twoje zamówienie.  

7) Jeżeli w czasie promocji zapas książki się wyczerpie, zamieścimy odpowiedni komunikat 

w formularzu zamówienia.  

Reklamacje 

1) Jeżeli nie otrzymasz książki w czasie promocji, do 30.06.2022 r. możesz złożyć 

reklamację na adres e-mail: kontakt@mbank.pl lub fundacja@mbank.pl. Mamy 

obowiązek, jak najszybciej udzielić Ci odpowiedzi.  

2) Niezależnie od naszej decyzji zawsze możesz dochodzić swoich roszczeń na podstawie 

przepisów prawa, w tym w sądzie.  

3) Naszą działalność nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

Dodatkowe 
informacje 

 

 

1) Regulamin jest dostępny na stronie www.mjakmatematyka.pl. 

2) Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady promocji 
publikacji pt. „Matematyka na zielono”. 

3) Każdą naszą promocję organizujemy odrębnie. Każda ma swój, odrębny regulamin. 
Nasze promocje nie łączą się.  

4) Będziemy archiwizować dokumenty dotyczące promocji przez 6 lat, liczony od końca 
roku kalendarzowego 2022. 

5) Po upływie okresu, o którym mowa w punkcie powyżej zniszczymy dokumentację 
dotyczącą promocji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Zwróć uwagę, że w regulaminie używamy zwrotów typu „Ty” (Ci, Ciebie, jesteś, złóż) oraz „my” (opisujemy, przyznamy, itp.). 

http://www.mjakmatematyka.pl/
http://www.mjakmatematyka.pl/
mailto:kontakt@mbank.pl
mailto:fundacja@mbank.pl
http://www.mjakmatematyka.pl/

