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FinTech - formularz zgłoszeniowy 
 

Imię i nazwisko lub, w 

przypadku firmy, nazwa 

zgłaszającego projekt 

 

Adres zgłaszającego 

 

 

Osoba do kontaktów  

Telefon   

e-mail  

Strona www  

Nazwa projektu   

Opis projektu     

 

 

 

Wartość (np. oszczędność, 

przychód, optymalizacja 

procesów, wzrost jakości 

obsługi) projektu dla 

podmiotów korporacyjnych, 

względnie dla banku 

świadczącego usługi 

bankowości korporacyjnej 

 

Do kogo należą prawa 

autorskie lub patenty 

stanowiące integralne części 

projektu (prośba o 

wyszczególnienie) 

 

 

 

Wypełniony formularz proszę przesłać na: 

fintech4corporatebanking@mbank.pl 
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Informacje dodatkowe  
mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, jako administrator danych 

osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, informuje, że w 

bankowym zbiorze danych będą przetwarzane powyżej podane dane osobowe w celu 

skontaktowania się i omówienia oferty, której dotyczy formularz. Informujemy, iż jest Pani/Pan 

uprawniona/y do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych oraz żądania uzupełnienia, 

uaktualnienia, sprostowania oraz usunięcia tych danych. 

 

Zgłaszający  projekt  wyraża zgodę na: 

 

 przesyłanie przez bank, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności 

poczty elektronicznej, informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 

lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda, o której mowa może zostać w 

każdym czasie odwołana poprzez pisemne oświadczenie klienta złożone bankowi. 

 

 zapoznałam/łem się z notą prawną i akceptuję jej postanowienia 

 

 
Nota prawna 
Zgłaszający przekazuje mBankowi informacje i materiały składające się na opis projektu 

dobrowolnie, z własnej inicjatywy i na własną odpowiedzialność. 

 

mBank zastrzega sobie możliwość nie ujawniania kontaktującym się z nim podmiotom, że 

rozwiązania podobne do projektu opracowuje, rozwija lub wdraża samodzielnie lub wspólnie z 

innymi podmiotami. W szczególności, może to skutkować wyrażeniem przez mBank braku 

zainteresowania zgłoszonym projektem bez podania przyczyny. 

 

mBank nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieprawidłową identyfikacją właściciela praw 

autorskich do przedstawionego pomysłu lub rozwiązania stanowiącego istotę projektu lub jego 

część. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wprowadzenia mBanku w błąd w 

kwestii wskazania niewłaściwego podmiotu, będącego właścicielem praw autorskich lub patentu 

do zgłaszanego pomysłu lub rozwiązania. 

W sytuacji błędnego wskazania przez zgłaszającego osób lub podmiotów posiadających prawa 

autorskie lub patenty do zgłaszanych pomysłów lub rozwiązań, zgłaszający przyjmuje do 

wiadomości, że w przypadku skierowania przeciwko mBankowi roszczeń przez osoby trzecie z 

tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich lub patentów do pomysłu lub rozwiązania, 

mBank S.A. skieruje zgłoszone roszczenia przeciwko niemu, a zgłaszający jest zobowiązany do 

niezwłocznego podjęcia działań w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz do zaspokojenia na 

swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu ew. naruszenia praw autorskich lub 

patentów. Odpowiedzialność zgłaszającego nie jest ograniczona do jurysdykcji Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

Zgłaszający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku skierowania wobec mBanku roszczeń lub 

zarzutów, których powodem było wprowadzenie mBanku przez zgłaszającego w błąd, mBank 

może ujawnić fakt zgłoszenia mu projektu, jak również jego szczegóły upoważnionym do tego 

stronom. 


