
                                   

 

 
 

 

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Ja ………………………………………………………………………………………………, nr PESEL …………………………………………………… ,  
  
zamieszkała/-y  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  

 
legitymująca/-y się …………………………………………………………………………………………………… upoważniam Panią/Pana 
 
………………………………………………………………………………………………… nr PESEL  ……………………………………………………, 
 
nr i seria dowodu osobistego: …………………………………………………………………………………………, wobec mBank S.A. 

z siedzibą w Warszawie nr KRS 25237 (zwanym dalej bankiem) do składania oraz do odbierania oświadczeń 

woli i wiedzy; negocjowania, zawierania, zmiany i rozwiązywania porozumień, umów, ugód pozasądowych 

– we wszystkich formach prawnych oraz na warunkach i według uznania pełnomocnika, w zakresie moich 

zobowiązań pieniężnych lub długów wymagalnych wynikających z: 

a. wszystkich istniejących/ rozwiązanych/ wygasłych porozumień, umów, ugód; 

b. istniejących/ rozwiązanych/ wygasłych:  

 

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

(należy podać co najmniej nazwę umowy, porozumienia, ugody i datę zawarcia) 

 

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

 (należy podać co najmniej nazwę umowy, porozumienia, ugody i datę zawarcia) 

 

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

 (należy podać co najmniej nazwę umowy, porozumienia, ugody i datę zawarcia) 

 

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

 (należy podać co najmniej nazwę umowy, porozumienia, ugody i datę zawarcia) 

 

c. istniejącej/ rozwiązanej/ wygasłej:  

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

 (należy podać co najmniej nazwę umowy, porozumienia, ugody i datę zawarcia) 

 

Na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, 

poz. 665 ze zm.), upoważniam bank do ujawnienia tajemnicy bankowej i do przekazywania wymienionej 

powyżej osobie upoważnionej wszystkich informacji objętych wykonywaniem niniejszego pełnomocnictwa. 

W tym samym zakresie upoważniam bank do wydawania pełnomocnikowi dokumentów.  

 

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

   (data, czytelny podpis mocodawcy) 

 

           OŚWIADCZENIE PEŁNOMOCNIKA1 

 

W związku z pełnomocnictwem Pani/Pana  ……………………………………………………………………………………………………… 

 
z dnia    ………………………………………………………………………… potwierdzam prawidłowość moich danych osobowych  
 
wskazanych w tym pełnomocnictwie. 
  
Przyjmuję w/w upoważnienie.  

 

 
1 oświadczenie stanowi integralną część upoważnienia. 



                                   

 

 
 

 

 

Oświadczam, że adres email: ………………………………………………………………………………… i adres do korespondencji: 
 

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

 
oraz numer telefonu: ………………………………………………………………………… wskazuję do składania oświadczeń  
 
przez mBank S.A. ze skutkiem wobec mocodawcy. 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 
(data, czytelny podpis pełnomocnika) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PEŁNOMOCNIKA  

 
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie  

przy ul. Prostej 18, wpisany pod numerem KRS 0000025237 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer 
NIP: 526-021-50-88, zwany dalej Bankiem. 

2. Podstawa przetwarzania danych i cel ich przetwarzania.  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów polegających 
na przyjęciu i zarejestrowaniu przedstawionego pełnomocnictwa, wykonywaniu oraz podejmowaniu działań 
związanych z zawieraniem i wykonywaniem czynności prawnych oraz faktycznych tym pełnomocnictwem 
objętych. 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby prowadzonej przez Bank działalności, w tym  
w celach:  

▪ wykonywania oceny i monitorowania ryzyka operacyjnego, 
▪ rozpatrywania reklamacji,  
▪ przeciwdziałania nadużyciom, 
▪ dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń, 
▪ sprzedaży należności,  
▪ archiwizacji,  
▪ spełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

3. Komu możemy przekazać Twoje dane.  
W celu realizacji ustawowo określonych uprawnień i obowiązków, Bank może przekazać Twoje dane osobowe 
do:  
a) instytucji upoważnionych do przetwarzania Twoich danych, w tym  m. in. w ramach nadzoru nad Bankiem 

np. KNF, UOKiK; 
b) podmiotów, którym Bank w celu realizacji zawartych umów o świadczenie usług na jego rzecz powierza 

przetwarzanie danych (lista podmiotów współpracujących z Bankiem na www.mbank.pl). 
W ww. celu, gdy dodatkowo należności z czynności, do której zostałeś umocowany nie będą spłacane, Twoje 
dane osobowe będziemy mogli przekazać do: 
c) podmiotów, o których mowa powyżej w lit. b), 
d) podmiotów i osób udzielających zabezpieczenia spłaty zobowiązania wynikającego z umowy, do której 

ustanowiony zostałeś pełnomocnikiem (np. Bank Gospodarstwa Krajowego, firmy ubezpieczeniowe); 
e) podmiotów i osób będących nabywcami zabezpieczenia Banku; 
f) podmiotów i osób nabywających należności od Banku. 

4. Okres przetwarzania danych.  
Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż 10 lat od całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego  

z umowy, do której ustanowiony zostałeś pełnomocnikiem (na wypadek sporu sądowego i zadań 
realizowanych przez ustawowo uprawnione podmioty). Po tym okresie Bank zanonimizuje dane. 

5. Prawa dotyczące przetwarzanych danych. 
Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta, tel. 801 300 800 lub w placówkach Banku, masz prawo do dostępu 
i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia. Możesz także żądać ich usunięcia, ograniczenia  
lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego  
w zakresie ochrony Twoich danych. 

6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy 
oraz nie jesteś zobowiązany do ich podania. W związku z pełnomocnictwem Twoje dane nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

7. Inspektor ochrony danych osobowych.  
Funkcję tę pełni pracownik Banku wskazany na stronie www.mbank.pl, z którym można się skontaktować 

pod adresem: Inspektordanychosobowych@mbank.pl  
8. Realizacja przelewów zagranicznych za pośrednictwem SWIFT (Stowarzyszenie na Rzecz Światowej 

Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) oznacza, że dostęp do danych osobowych może mieć 
administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się, że będą 
wykorzystywać te dane wyłącznie do walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez 
europejski system ochrony danych osobowych. 

http://www.mbank.pl/
http://www.mbank.pl/
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