Zgoda na przekazywanie informacji osobom
trzecim

Consent for disclosure of information to
third parties

Działając w imieniu
(“Posiadacz Rachunku”), niniejszym wyrażamy zgodę na
przekazywanie wszelkich informacji dotyczących naszej
spółki oraz prowadzonej działalności gospodarczej, w
szczególności naszych rachunków bankowych,
zaciągniętych kredytów i limitów kredytowych, wszelkich
transakcji, wystawionych gwarancji, umów oraz czynności
bankowych uzyskanych oraz wykorzystywanych przez
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce (“Bank”), które
podlegają ochronie na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa polskiego, do

We,
(the “Account
Holder”), hereby agree that all information relating
to our company and business activity, including but
not limited to information concerning our bank
accounts, loans, limits, transactions, guarantees
and all other banking agreements and activities,
gathered and processed by Danske Bank A/S S.A.
Branch in Poland (the “Bank”), subject to protection,
based on absolutely binding provisions of Polish law,
may be disclosed to
.

Informacje takie mogą być przekazywane przez Bank
ustnie lub pisemnie (przesyłką pocztową lub pocztą
elektroniczną) wymienionym poniżej osobom lub innymi
osobom, które mogą w jakimkolwiek czasie zostać
wskazane na piśmie.

Such information can be disclosed by the Bank
verbally and/or in writing (by mail or email) to the
following persons and/or other persons as may be
specified from time to time in writing.

Bank jest uprawniony do przekazywania informacji następującym osobom w sposób
określony poniżej:

The Bank is entitled to disclose the information to the following persons in
the way specified below:

Ustnie* / Verbally*

Imię i nazwisko oraz stanowisko
osoby /
Name and surname as well as
position of a person

Hasło** / Password**

Pisemnie, na następujący adres email*/
In writing to the following email address*
Adres email /
Email address

Pisemnie, pocztą lub kurierem*/
In writing by mail or courier*

Hasło do pliku** /
Password to open a file**

Adres pocztowy /
Postal address

* Zaznaczyć we właściwym polu “√”. / Tick in the appropriate box “√”.
** Jeśli hasło nie jest wymagane, proszę wpisać "x" lub zostawić pole puste. / If the password is not required, please fill in "x" or
leave the field blank.
podpisy osób upoważnionych do reprezentacji Posiadacza Rachunku / signatures of persons authorized to represent the Account Holder
imię i nazwisko/full name

podpis/signature

miejscowość i data/place and date

Wypełnia Bank/To be completed by the Bank

dokumenty i podpisy sprawdził
documents and signatures verified by.........................................................................................................................................

...................................................
stempel dzienny Banku
Bank’s daily stamp
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