mBank.pl
Załącznik nr 5
do Umowy o świadczenie usług finansowych w ramach internetowego systemu prezentacji faktur

Karta identyfikacyjna internetowego systemu prezentacji faktur wraz z informacją
o przetwarzaniu danych osobowych
1.1 Nazwa Klienta
1.2 Numer rachunku (dla celów identyfikacyjnych)a
1.3 NIP Klienta/ICT nierezydentab:
2.1 PERSON.NO – pole wypełnia Bank
Uwaga! Kartę obowiązkowo wypełnia drukowanymi literami każdy użytkownik internetowego systemu prezentacji faktur mBank InvoiceNet uprawniony do
autoryzacji zleceń. Pracownik Banku sprawdza zgodność danych zawartych w karcie identyfikacyjnej użytkownika uprawnionego do autoryzacji zleceń z danymi zawartymi w okazanym dokumencie stwierdzającym tożsamość osoby, na podstawie którego kartę identyfikacyjną wypełniono.
3.1 Dane osobowe
Imię
Nazwisko
Dokument tożsamości

(typ, seria, numer oraz data ważności)

PESEL

–

Data urodzenia nierezydenta

–

Państwo urodzenia
Obywatelstwo
3.2 Adres zamieszkania
Kraj
Kod

–

Miejscowość
Ulica, nr domu, nr mieszkania
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika uprawnionego do autoryzacji zleceń w internetowym systemie prezentacji faktur mBank
InvoiceNet.
1. Bank jest administratorem danych osobowych Klienta i osób go reprezentujących.
2. W celu zawarcia i wykonania Umowy, Bank przetwarza dane osobowe Klienta i osób go reprezentujących. Podanie danych osobowych jest konieczne dla
zawarcia i wykonywania Umowy.
3. Bank przetwarza dane dotyczące Klienta i osób go reprezentujących również:
1/ na potrzeby prowadzonej działalności bankowej, tzn. w celach statystycznych, analitycznych, wykonywania oceny i monitorowania
ryzyka operacyjnego, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń, przeciwdziałania nadużyciom, realizacji obowiązków wynikających
z obowiązującego prawa, w szczególności AML, FATCA, CRS, MIFID, archiwizacji,
2/ w celu przekazywania Klientowi materiałów marketingowych usług i produktów własnych Banku oraz spółek wchodzących w skład Grupy
kapitałowej Banku. Wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy mBanku dostępny jest na Portalu.
4. Bank przetwarza dane osobowe Klienta i osób go reprezentujących przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania Umowy, a następnie przez okres
10 lat liczony od dnia zakończenia Umowy lub inny okres właściwy dla przedawnienia ewentualnych roszczeń. Po upływie powyższych okresów Bank
zanonimizuje dane.
5. Klient oraz osoby go reprezentujące:
1/ mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz ich przeniesienia; oraz
2/ mogą żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania.
6. Funkcję Inspektora ochrony danych osobowych pełni pracownik Banku, z którym można skontaktować się pod adresem:
Inspektordanychosobowych@mbank.pl.
7. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad i trybu przetwarzania danych osobowych przez Bank, zostały opisane w Pakiecie RODO dostępnym na Portalu
pod adresem www.mbank.pl/pdf/rodo/pakiet-rodo.pdf.
8. Organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego Klient oraz osoby go
reprezentujące mają prawo wnieść skargę.

..............................................................................................................................
Podpis użytkownika systemu mBank InvoiceNet
(potwierdzający, że dane zawarte w niniejszej karcie identyfikacyjnej
są prawdziwe i aktualne)

..............................................................................................................................
Podpis (y) pracownika mBanku S.A.
(potwierdzający, że dane zawarte w niniejszej karcie zostały sprawdzone
z okazanym przez użytkownika dokumentem tożsamości)

..............................................................................................................................
Miejscowość, data
a Prosimy wypełnić pole w przypadku Klienta posiadającego rachunek bankowy.
b Prosimy wypełnić pole w przypadku Klienta nieposiadającego rachunku bankowego (dla celów identyfikacyjnych).
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