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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

dla BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO 

 

 

Dokument stanowi wskazanie najbardziej istotnych informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych – z pełną informacją może się Pani/Pan zapoznać pod następującym adresem strony internetowej: 

www.mhipoteczny.pl/rodo w zakładce zawierającej informacje dla osób fizycznych powiązanych 

z przedsiębiorcami – klientami mBanku Hipotecznego. 

 

Informacja jest kierowana do beneficjentów rzeczywistych zidentyfikowanych dla przedsiębiorców kredytobiorców 

mBanku Hipotecznego S.A.  

 
1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych i jak można się z nami skontaktować? 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), 
przy ul. Prostej 18 („Bank”), adres strony internetowej: www.mhipoteczny.pl. 
Kontakt z Bankiem jest możliwy w następujący sposób:  
 pisemnie pod wyżej wskazanym adresem siedziby oraz pod następującym adresem 

korespondencyjnym: 
mBank Hipoteczny S.A. 
Skrytka Pocztowa nr 1005 
00-001 Warszawa 1 

 poprzez kontakt mailowy pod następującym adresem e-mail: iod@mhipoteczny.pl 
 
W Banku powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów 
dotyczących ochrony danych oraz regulacji wewnętrznych Banku.  
Z Inspektorem Ochrony Danych Banku w sprawach dotyczących ochrony danych można skontaktować się 
w następujący sposób: 
 pod następującym adresem e-mail: iod@mhipoteczny.pl;  
 pod następującym adresem korespondencyjnym: 

Inspektor Ochrony Danych  
mBank Hipoteczny S.A. 
Skrytka Pocztowa nr 1005 
00-001 Warszawa 1 

 
2. Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe?  
 

Przetwarzamy dane, które otrzymaliśmy od naszego Klienta w związku z umową kredytu.  
Możemy również przetwarzać dane, które pozyskaliśmy z publicznie dostępnych baz danych, np. Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.  
 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy? 
 

Zakres przetwarzanych przez Bank Pani/Pana danych osobowych obejmuje co do zasady dane zawarte 
w umowie zawartej z Bankiem, w szczególności: 
 imię i nazwisko,  
 obywatelstwo,  
 numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub data urodzenia – 

w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, oraz – w przypadku posiadania takich informacji – także:  
 państwo urodzenia,  
 seria i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,  
 adres zamieszkania. 

 
4. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 
 

Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe, ponieważ wykonuje ciążący na nim obowiązek wynikający 
z ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku 
z zawarciem i realizacją umowy kredytowej. 

 
5. Jak długo przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe? 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 
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6. Komu przekazujemy Pani/Pana dane? 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione: 
 podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, 

w tym w szczególności instytucjom upoważnionym do przetwarzania danych w związku 
z wykonywaniem nadzoru nad działalnością Banku, np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu 
Inspektorowi Informacji Finansowej; 

 podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Banku na podstawie umów outsourcingowych 
zawartych w trybie wynikającym z Prawa bankowego oraz umów powierzenia przetwarzania danych, 
w tym w szczególności mBankowi S.A. Takie podmioty przetwarzają lub będą przetwarzać Pani/Pana 
dane osobowe wyłącznie na podstawie zawartych umów i zgodnie z poleceniami Banku. Pełną listę 
podmiotów przetwarzających dane na nasze zlecenie znajdzie Pani/Pan na naszej stronie internetowej 
www.mhipoteczny.pl/ w zakładce: ‘Strefa klienta’, w obszarze: Informacje wymagane prawem 
bankowym, w dokumencie „Informacja o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych”; 

 podmiotom z Grupy Kapitałowej (aktualna lista podmiotów Grupy Kapitałowej jest dostępna na 
stronie https://www.mbank.pl/o-nas/grupa/). 

 
7. Jakie prawa Pani/Panu przysługują? 

 
W związku z tym, że Pani/Pana dane Bank przetwarza realizując obowiązki prawne, przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do danych, do ich sprostowania i uzupełnienia oraz do ograniczenia ich przetwarzania. 
 
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sposób wskazany na stronie internetowej 
organu nadzorczego pod adresem https://uodo.gov.pl/ .  
 

 
8. Przydatne dokumenty i informacje 

 strona mBanku Hipotecznego S.A.:  www.mhipoteczny.pl/rodo 
 strona mBanku S.A.:  www.mbank.pl/rodo 
 strona Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/  
 tekst RODO: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

 
 

 

 

 


