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Dane kontaktowe
Nazwa posiadacza rachunku Numer Klienta 

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy 

Adres email 

Dostęp do rachunku

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy 

Adres email 

Dostęp do rachunku

Imię i nazwisko 

Telefon kontaktowy 

Adres email 

Dostęp do rachunku

Kontakt ogólny

Telefon kontaktowy 

Adres email 

Dostęp do rachunku

Wszystkie rachunki (w tym 
płacowy)

Wszystkie rachunki z wyłączeniem 
rachunku płacowego

Tylko rachunek 
płacowy

Wszystkie rachunki (w tym 
płacowy)

Wszystkie rachunki z wyłączeniem 
rachunku płacowego

Tylko rachunek 
płacowy

Wszystkie rachunki (w tym 
płacowy)

Wszystkie rachunki z wyłączeniem 
rachunku płacowego

Tylko rachunek 
płacowy

Wszystkie rachunki (w tym 
płacowy)

Wszystkie rachunki z wyłączeniem 
rachunku płacowego

Tylko rachunek 
płacowy

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 
Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne w celu zawarcia umowy z Klientem lub podjęcia przez Bank innych czynności w wykonaniu umowy. Bank 
przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji określonych celów, takich jak: zawieranie i wykonywanie umów lub wypełnianie wymogów prawnych nałożonych przez przepisy o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe lub księgowe i inne przepisy obowiązującego prawa. W sprawach związanych 
z ochroną danych osobowych przez Bank można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Banku korespondencyjnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
db.IODO@db.com. Klient otrzymuje od Banku Broszurę informacyjną dla osób powiązanych z Klientem, której treść ma obowiązek przekazać do wiadomości osób, których dane 
osobowe przekazał do Banku. Pełna i aktualna wersja ww. broszury dostępna jest na stronie internetowej country.db.com/poland 

W
Z/

20
19

/0
7/

14
 w

.1
.0

Upoważnienie do przekazywania informacji drogą elektroniczną
Posiadacz rachunku niniejszym wnioskuje i upoważnia Bank do przekazywania drogą elektroniczną, na adresy poczty elektronicznej 
wskazane w niniejszym dokumencie, wszelkiej korespondencji związanej z wykonywaniem Umowy rachunku bankowego oraz innych 
umów zawartych z Bankiem, w tym zmian do „Regulaminu Deutsche Bank Polska S.A. w sprawie ogólnych warunków umów 
o świadczenie usług bankowych dla Klientów Korporacyjnych” oraz wszelkich innych regulaminów obowiązujących Posiadacza 
rachunku w relacjach umownych z Bankiem, zmian Tabeli Opłat i Prowizji, z wyłączeniem oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy 
rachunku bankowego lub innej umowy zawartej między Posiadaczem rachunku i Bankiem. Dla uniknięcia wątpliwości, informacja 
wysłana na adres poczty elektronicznej Posiadacza rachunku będzie uznana za skutecznie doręczoną z chwilą jej wysłania
z systemu informatycznego Banku w sposób umożliwiający jej odczytanie przez Posiadacza rachunku. Przekazywane przez Bank 
oraz Posiadacza rachunku pliki zawierające informacje objęte tajemnicą bankową, które dołączane będą do przekazywanej pocztą 
elektroniczną korespondencji, każdorazowo zabezpieczone zostaną ustanowionym przez Posiadacza rachunku hasłem wskazanym 
poniżej:

Hasło:

W imieniu Posiadacza Rachunku

Data

Zaakceptowane przez Bank
Data

Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko:

Imię i nazwisko:
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Pierwszy formularz Dane kontaktowe; 
Uzupełnienie formularza Dane kontaktowe złożonego w Banku;
Nowy formularz Dane kontaktowe zastępujący dotychczas złożony w Banku. 
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