
 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Umowy  
 
Klauzula informacyjna Zleceniobiorcy o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących mBank S.A. 
oraz osób wskazanych jako osoby kontaktowe w umowie po stronie mBank S.A. 
 
1. Zakres danych. Zleceniobiorca przetwarza następujące kategorie danych osobowych: 
1.1. osoby reprezentujące mBank S.A.: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa stanowiska/pełniona 
funkcja), 
1.2. osoby wskazane jako osoby kontaktowe po stronie mBank S.A.:  dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, nazwa 
stanowiska), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej). 
2. Administrator danych. Administratorem danych osobowych  jest DU5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Pięknej 1A, 00-477, Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000889278, NIP 7011026484, 
REGON 38848944. 
3. Kontakt z inspektorem ochrony danych. W formie tradycyjnej na adres siedziby, ul. Piękna 1A, 00-477 
Warszawa z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: 
kontakt@desalocum.pl.  
4. Cele i podstawa przetwarzania. Dane osobowe są przetwarzane w następującym celu: 
4.1. realizacji zawartej Umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości w drodze aukcji publicznej, w tym 
podejmowania bieżącego kontaktu w ramach realizacji tej umowy  (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b  i lit. f 
RODO), 
4.2. udokumentowania zawartej Umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, 
rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO), 
4.3. wewnętrznych celów administracyjnych Zleceniobiorcy, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego oraz 
w ramach Grupy mBank będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Zleceniobiorcy (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
4.4. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Zleceniobiorcy dotyczącego 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO), 
4.5. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie 
uzasadnionego interesu Zleceniobiorcy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
5. Odbiorcy danych. Odbiorcą danych osobowych mogą być firmy współpracujące w zakresie usług IT, firmy 
wspomagające prowadzenie rozliczeń zawartych umów, firmy świadczące usługi archiwizacji dokumentów, 
podmioty świadczące usługi kancelaryjno-administracyjne, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi 
audytorskie, doradcze, consultingowe, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 
6. Okres przechowywania. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora 
danych mogą być przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Zleceniobiorcy 
stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane 
przetwarzane w pozostałym zakresie Zleceniobiorcy może przetwarzać przez okres nie dłuższy niż do czasu 
przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy. 
7. Pouczenie o prawach. Osobom reprezentującym mBank S.A. i osobom wskazanym jako osoby kontaktowe 
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
8. Prawo do skargi. Osobom reprezentującym mBank S.A. i osobom wskazanym jako osoby kontaktowe 
przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
9. Prawo do sprzeciwu. Osobom reprezentującym mBank S.A. i osobom wskazanym jako osoby kontaktowe 
przysługuje w każdej chwili prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Zleceniobiorca przestanie przetwarzać dane osób reprezentujących 
mBank S.A. i osób wskazanych jako osoby kontaktowe w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w 
stosunku do tych danych istnieją dla Zleceniobiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne 
wobec interesów, praw i wolności osób reprezentujących mBank S.A. i osób wskazanych jako osoby kontaktowe 
lub dane będą Zleceniobiorcy niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
10. Podanie danych osobowych przez osoby reprezentujące mBank S.A. jest dobrowolne jednak niezbędne do 
zawarcia umowy.  
11. Źródło danych. Dane osobowe osób wskazanych jako osoby kontaktowe zostały przekazane przez mBank 
S.A. 
12. Dane osobowe osób reprezentujących mBank S.A. i osób wskazanych jako osoby kontaktowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem 
decyzji. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna mBanku S.A. o przetwarzaniu danych osobowych dla osób wskazanych w umowie do 

kontaktów  

Zasady przetwarzania danych 

Administrator danych 
osobowych 

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

Inspektor ochrony 
danych osobowych 

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

Twoje dane Twoje dane osobowe, które przetwarzamy to: 
(imię i nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz zapis monitoringu 
wizyjnego)  

Skąd mamy Twoje dane Twoje dane pozyskaliśmy od Ciebie lub Twojego pracodawcy/zleceniodawcy. 
Podstawa podania 
danych i cel ich 
przetwarzania 

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z prowadzoną 
działalnością, czyli aby: 
 

a) zarządzać relacją z Twoim pracodawcą/zleceniodawcą; 
b) zarządzać umową zawartą pomiędzy Twoim 

pracodawcą/zleceniodawcą a mBankiem; 
c) przeprowadzić kontrolę wobec Twojego pracodawcy/zleceniodawcy; 
d) realizować obowiązki ciążące na Banku, które wynikają z przepisów 

prawa. 
e) realizować uprawnienia mBanku. 
f) zapewnić bezpieczeństwo oraz kontrolę dostępu do budynku i 

pomieszczeń Banku (fizycznie). 
 

Przetwarzanie Twoich danych jest więc konieczne abyśmy mogli zawrzeć oraz 
wykonać umowę pomiędzy Twoim pracodawcą/zleceniodawcą a mBankiem S.A. 
oraz realizować wyżej wymienione prawnie uzasadnione interesy mBanku S.A. 

Kategorie odbiorców 
danych 

W związku i w zakresie niezbędnym do realizacji przez nas powyższych celów 
Twoje dane osobowe przekazujemy do: 
 
- instytucji upoważnionych do przetwarzania danych, w ramach nadzoru nad 
Bankiem np. KNF, UOKiK; 
- podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie danych przy wykonywaniu 
usług na naszą rzecz (np. firmy kurierskie). 

Okres przetwarzania 
danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać przez: 
- nie dłużej niż 7 lat po rozwiązaniu umowy (na wypadek sporu sądowego lub w 
związku z realizacją obowiązków prawnych). 
Po upływie tego okresu usuniemy te dane. 

Twoje uprawnienia 

Prawa dotyczące 
przetwarzanych danych 

1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
DZN@mbank.pl 

a) masz prawo do dostępu i sprostowania swoich danych oraz w 
określonych sytuacjach ich przeniesienia. 

b) możesz żądać ich usunięcia, ograniczenia lub wnieść sprzeciw wobec 
ich przetwarzania. 

2. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie 
ochrony Twoich danych. 

Pakiet RODO Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych znajduje się w 
https://www.mbank.pl/rodo/dla-kontrahentow/  

 


