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§ 1. Organizator Promocji 

1. Promocję „eKonto Junior z prezentem”, zwaną dalej „Promocją”, organizuje mBank S.A. z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, 
posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego 
wysokość wg stanu na dzień 01.01.2020 wynosi 169.401.468 złotych, zwany dalej „bankiem” lub „organizatorem”.  

2. Bank nadzoruje na bieżąco, czy w związku z przebiegiem promocji nie występuje konflikt interesów między bankiem a jego 
pracownikami lub klientami. 

§ 2 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych uczestników promocji jest bank. 
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest pracownik banku, do którego można napisać na adres: 

Inspektordanychosobowych@mbank.pl. 
3. Bank będzie przetwarzać dane osobowe uczestników promocji wyłącznie po to, aby przeprowadzić tę promocję oraz 

przeprowadzić postepowanie reklamacyjne. 
4. Podstawą prawną, na której bank przetwarza dane osobowe, jest realizacja umowy (promocji) z uczestnikami promocji. 

Uczestnicy promocji podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Jeśli jednak ich nie podadzą, bank może nie zrealizować 
promocji i nie wykonać umowy. 

5. Bank przechowuje dane osobowe uczestników promocji przez okres promocji (określony w §4) oraz po jej zakończeniu 
przez okres niezbędny, aby uczestnicy promocji mogli dochodzić roszczeń z tytułu uczestnictwa w promocji. Potem bank 
zanonimizuje dane osobowe uczestników promocji. 

6. W BOK lub w placówkach banku uczestnicy promocji: 
a. mają prawo do dostępu i sprostowania swoich danych osobowych oraz ich przeniesienia;  

b. mogą żądać usunięcia swoich danych, ich ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

7. Uczestnicy promocji mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych. Opis, 
jak to zrobić, dostępny jest na stronie www.uodo.pl 

8. Szczegółowy opis, jak bank przetwarza dane osobowe, można znaleźć w Pakiecie RODO oraz na stronie 
www.mbank.pl/rodo. 

§ 3. Objaśnienie pojęć 

Elektroniczna karta podarunkowa – kod alfanumeryczny, który można wykorzystać w sklepach INTERSPORT (stacjonarnych 

i internetowym). 

Karta – debetowa kart płatnicza (w tym także w formie opaski) wydana do rachunku eKonto Junior 

Dziecko – osoba, która nie ukończyła 13. roku życia i której przedstawicielem ustawowym jest posiadacz rachunku (a w 

przypadku rachunku wspólnego - co najmniej jeden z posiadaczy rachunku) 

§ 4. Okres obowiązywania Promocji 

Promocja obowiązuje od 15.07.2020 r. do 31.08.2020 r. lub do wyczerpania puli elektronicznych kart podarunkowych. 

§ 5. Uczestnicy Promocji  

Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która spełnia łącznie 
następujące warunki: 
 
1) posiada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy mKonto Intensive, 
2) w okresie obowiązywania Promocji złoży wniosek o eKonto Junior dla swojego dziecka wraz z wnioskiem o Kartę oraz 
podpisze Umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych oraz  „Regulamin rachunku, do którego 
wydajemy karty debetowe dla dziecka w wieku 0-13 lat w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.” 
3) przystąpi do Promocji, czyli zaznaczy na wniosku, o którym mowa w pkt. 2), oświadczenie o treści: „Zapoznałem się z 
Regulaminem Promocji i wyrażam zgodę na wzięcie w niej udziału”. 

 

§ 6. Zasady Promocji 

 
1. Nagrodą dla uczestników Promocji, którzy spełnią warunki opisane w § 5, jest elektroniczna karta podarunkowa o wartości 

100 zł. Można ją wykorzystać w sklepach INTERSPORT.  
2. Uczestnik Promocji otrzyma elektroniczną kartę podarunkową smsem. Bank wyśle go na numer telefonu zarejestrowany 

w banku w ciągu 14 dni roboczych od spełnienia warunków opisanych w § 5.  

3. Elektroniczna karta podarunkowa jest ważna do 30.09.2020. 

4. Liczba elektronicznych kart podarunkowych dostępnych w Promocji jest ograniczona. Wynosi łącznie 2000 dla wszystkich 

Uczestników Promocji. 

5. W każdy dzień roboczy bank aktualizuje dostępną liczbę elektronicznych kart podarunkowych – do ich wyczerpania. 

Informacje są dostępne na stronie: https://www.mbank.pl/lp/junior-z-prezentem/ 

6. W dniu, w którym bank opublikuje informację o tym, że wyczerpała się pula elektronicznych kart podarunkowych 

dostępnych w Promocji: 

1) bank otworzy rachunki eKonto Junior otwarte w tym dniu zgodnie z zasadami Promocji, 
2) bank zakończy Promocję. 

7. Jeden Uczestnik Promocji może otrzymać tylko jedną elektroniczną kartę podarunkową do eKonta Junior.  

W przypadku otwarcia eKonta Junior dla 2 lub większej liczby dzieci Uczestnik Promocji otrzyma tylko jedną kartę 

podarunkową. 
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8. Nagroda w postaci elektronicznej karty podarunkowej podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od 

osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.). 

9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy banku oraz członkowie ich rodzin, czyli ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, 

małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

§ 7. Reklamacje 

1. Uczestnik promocji może złożyć reklamację dotyczącą Promocji zgodnie z zasadami regulaminu reklamacji (tj. Regulaminu 
przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.). Do reklamacji wysłanej drogą 
e-mail lub pisemnie należy dopisać: Promocja „eKonto Junior z prezentem”. 

2. Niezależnie od decyzji organizatora w sprawie reklamacji uczestnik Promocji może dochodzić swoich roszczeń na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów. Może także wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 

3. Spory między uczestnikiem Promocji a organizatorem można rozstrzygnąć polubownie przed Arbitrem Bankowym przy 
Związku Banków Polskich. 

4. Uczestnik Promocji może wystąpić z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu. Takie postępowanie może przeprowadzić 
Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) oraz Arbiter Bankowy (www.zbp.pl). 

5. Uczestnik promocji może: 
1) zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta,  
2) złożyć wniosek o to, aby jego sprawę rozpatrzył Rzecznik Finansowy. 

6. Działalność banku nadzoruje Komisja Nadzoru Finansowego. 

§ 8. Postanowienia końcowe 

1. Treść regulaminu jest dostępna: 
1) na mLinii: 801 300 800 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych), 783 300 800 (z telefonów komórkowych), +48 

42 6 300 800 (z telefonów stacjonarnych i komórkowych z całego świata), 
2) na stronie internetowej banku pod adresem: www.mbank.pl/pdf/promocje/konta/regulamin-promocji-ekonto-junior-

z-prezentem-dla-mkonta-intensive-obowiazuje-od-15.07.2020-31.08.2020.pdf 
3) w placówkach banku. 

2. Ten regulamin jest jedynym dokumentem, który określa szczegółowe zasady Promocji. 
3. Regulamin ten uzupełniają: 

1) „Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej 
mBanku S.A.”,  

2) „Regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A.”, 
3) „Regulamin przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w ramach bankowości detalicznej w mBanku S.A.”.  

4. Każdą promocję bank organizuje odrębnie, na podstawie odrębnych regulaminów. Promocje, które organizuje bank, nie 
łączą się. 

Oświadczenia 

1. Oświadczam, że przystępując do Promocji, mam świadomość, iż mBank S.A. jest uprawniony do wprowadzenia 

podobnych, tożsamych promocji po zakończeniu czasu trwania Promocji „eKonto Junior z prezentem” o nowych 

parametrach cenowych, uzależnionych od decyzji właściciela promocji.  
2. Oświadczam, że otrzymałem/am, zapoznałem/am się oraz akceptuję treść postanowień Regulaminu Promocji „eKonto z 

Junior z prezentem”.  

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Data, miejsce i podpis Uczestnika Promocji 

 

 

 

 

 
 
 

mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88,   

o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień 1.01.2020 r. wynosi  169.401.468złotych  
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