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Jsem si vědom(a) skutečnosti, že mBank je jako banka ze zákona povinna, resp. oprávněna, zpracovávat některé mé osobní údaje, včetně rodného
čísla, bez mého souhlasu v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb, a to zejména pro účely: 1) splnění právních povinností mBank, 2)
splnění smlouvy uzavřené mezi klientem a mBank, jakož 3) oprávněných zájmů mBank i jiných subjektů.
Uvedené zahrnuje rovněž zpracování mých osobních údajů pro účely vzájemného informování věřitelských subjektů a sdružení o záležitostech
vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů a žadatelů o nabízené služby, přímého marketingu a vnitřní administrativní účely.
Účely, rozsah, způsob, doba a ostatní podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále
jen „Informace“).
Prohlašuji, že před podpisem žádosti jsem Informaci obdržel a seznámil(a) se s ní, včetně poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním
osobních údajů ze strany mBank. Byl(a) jsem rovněž informován(a), že aktuální znění Informace mohu kdykoli získat na internetových stránkách
mBank: www.mbank.cz a na obchodních místech mBank.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ mBank
S ohledem na nové evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 („GDPR“) bychom Vás rádi požádali o udělení Vašeho souhlasu
s tím, aby mBank shromažďovala, zpracovávala a uchovávala Vaše osobní údaje pro účely reklamní a marketingové, tj. za účelem podpory prodeje
produktů a služeb nabízených mBank (vlastních i těch, jejichž sjednání svým klientům zajišťuje).
Zpracování osobních údajů pro tento účel zahrnuje provedení třídění a kategorizace osobních údajů klienta formou profi lování tak, abychom Vám
nabízeli jen ty produkty a služby, které pro Vás mohou být zajímavé a přínosné.
V naší Informaci o nakládání s osobními údaji klientů mBank (dále jen „Informace“) naleznete vše o zpracování osobních údajů klientů mBank pro
jednotlivé uvedené účely, stejně jako poučení o Vašich souvisejících právech (včetně např. práva žádat informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme,
nebo práva podat stížnost u dozorového úřadu).
Ujišťujeme Vás, že udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů pro dále uvedené účely je zcela dobrovolné a svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Neudělení Vašeho souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Vám poskytujeme.
Pro úplnost dodáváme, že bez ohledu na shora uvedené mBank zpracovává některé osobní údaje klientů pro účely reklamy a marketingu též na základě
oprávněného zájmu na propagaci svých produktů a služeb, tj. bez souhlasu klienta. Takové zpracování však probíhá ve velmi omezeném rozsahu.
Udělením souhlasu níže potvrzujete, že souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů pro shora uvedený účel a že jste se řádně seznámil(a)
s obsahem Informace a poučením o Vašich právech.
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mBank S.A., se sídlem ul. Prosta 18, 00-850 Varšava, Polská republika, zapsaná ve Vnitrostátním soudním rejstříku (KRS) Rejstříku podnikatelů
vedeném u Obvodního soudu hl. m. Varšavy, XII. hospodářské oddělení, pod číslem KRS0000025237, REGON: 001254524, s úplně splaceným
základním kapitálem, jehož výška k 1.1.2020 je 169.401.468 PLN, vykonávající bankovní činnost na území České republiky prostřednictvím pobočky
banky mBank S.A., organizační složka, se sídlem Pernerova 691/42, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 27943445, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze sp. zn. A 58319.
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POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

