
Zgoda na przekazanie informacji za 
pośrednictwem platformy 

confirmation.com  

Działając w imieniu ……………………………………… z 
siedzibą w ………………………………………………… pod 
adresem ……………………………………………….………… 
(„Klient”), niniejszym upoważniamy Deutsche 
Bank Polska S.A. („Bank”) do udzielania 
informacji objętych tajemnicą bankową w 
rozumieniu przepisów art. 104 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, dotyczących 
prowadzonych na naszą rzecz rachunków 
bankowych oraz obrotów na tych rachunkach, 
niżej wskazanym podmiotom („Audytorzy”). 
Wyrażamy zgodę, aby wymiana informacji 
między Bankiem i Audytorami następowała za 
pośrednictwem platformy confirmation.com 
administrowanej przez Capital Confirmation Inc. 
Z siedzibą 214 Centerview Drive, Suie 265, 
Brentwood, TN 37027.  

Poniżej wskazujemy Audytorów, którym Bank 
może udzielić informacji: 

(Audytor /Auditor 1)  

(Audytor /Auditor 1 adres) 

(Audytor /Auditor 2)  

(Audytor /Auditor 2 adres) 

(Audytor /Auditor 3)  

(Audytor /Auditor 3 adres) 

Audytorzy nie są upoważnieni do wydawania 
instrukcji w odniesieniu do rachunku w imieniu 
Klienta. 

Oświadczamy, że udzielamy powyższej 
autoryzacji z uwzględnieniem i na podstawie 
przepisów prawa polskiego oraz prawa, któremu 
podlega korzystanie z platformy 
confirmation.com. Zapoznaliśmy się oraz 
zaakceptowaliśmy postanowienia regulaminu 
świadczenia usług na platformie 
confirmation.com, w szczególności 

Consent for passing on the 
information via confirmation.com 

platform 

Acting on behalf of ……………………………………… 
with its registered seat in ………………………………, 
……………………………………………………………………… 
(the “Client”), we hereby authorize Deutsche 
Bank Polska S.A. (the “Bank”) to disclose the 
information qualifying as bank secrecy 
pursuant to the provisions of art. 104 of the 
Banking Law Act of 29 August 1997, 
concerning bank accounts held for our benefit 
and turnover on those accounts, to the 
entities indicated below (the “Auditors”). We 
agree that the exchange of the information 
between the Bank and the Auditors shall 
commence via confirmation.com platform 
maintained by Capital Confirmation Inc. with 
its registered seat at 214 Centerview Drive, 
Suie 265, Brentwood, TN 37027. 

The below is the indication of the Auditors to 
which the Bank may provide the information: 

 

 

 

 

 

 

The Auditors are not entitled to provide 
any instructions regarding the account on 
behalf of the Client. 

We hereby declare that we grant the 
above authorisation in consideration and on 
the basis of laws of Poland and of law which 
regulates the usage of confirmation.com 
platform. We have familiarized ourselves 
and accepted the provisions of terms and 
conditions of provision of services by 
confirmation.com platform, in 

…………………..…………………………………………………………………………………... 

…………………..…………………………………………………………………………………... 

…………………..…………………………………………………………………………………... 

…………………..…………………………………………………………………………………... 

…………………..…………………………………………………………………………………... 

…………………..…………………………………………………………………………………... 



postanowienia dotyczące ograniczenia 
odpowiedzialności. 

Wyrażając niniejszą zgodę oświadczamy, że 
Klient ma świadomość podwyższonego ryzyka 
bezpieczeństwa danych, które przekazane 
zostaną do Audytora za pośrednictwem 
platformy zarządzanej przez podmiot inny niż 
Bank. Równocześnie oświadczamy, że  Bank 
przekazuje informacje dotyczące rachunku 
bankowego, w tym informacje objęte tajemnicą 
bankową, na potrzeby działania Audytora za 
pośrednictwem platformy confirmation.com na 
wyraźne żądanie Klienta. 

Bank nie ponosi odpowiedzialności za 
jakiekolwiek szkody Klienta powstałe w wyniku 
należytego wykonania przez Bank czynności 
objętych niniejszą zgodą, w szczególności szkody 
wynikłe w związku z ujawnieniem tajemnicy 
bankowej. 

Niniejsza zgoda udzielona zostaje w trybie art. 
104 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe. 

Podpisy osób upoważnionych do 
reprezentowania firmy, 

…………………………………………………………… 

……………………..,……………………… 
(Miejscowość), (Data) 

particular those regarding the limitation of 
liability.  
By expressing the present consent we declare 
that the Client is aware of increased risk of data 
security, which will be provided to the Auditor 
via platform maintained by the entity other than 
the Bank. At the same time, we declare that the 
Bank shall provide the information concerning 
the bank account, including those qualifying as 
bank secrecy, for purposes of the Auditor’s 
activity via confirmation.com platform on 
explicit request of the Client.  

The Bank is not liable for any damages on the 
Client’s side being a result of due performance 
by the Bank of the activities covered by the 
present consent, in particular for damages 
connected with disclosure of bank secrecy.  

The present consent is granted pursuant to art. 
104 point 3 of the Banking Law Act of 29 August 
1997.  

Signatures of representatives of the company, 

…………………………………………………………………. 

……………………..,……………………… 
 (Place), (Date) 
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