
PROŚBA O WYŁĄCZENIE uwierzytelniania dwuetapowego  

Aby Twoje Uwierzytelnianie dwuetapowe zostało  ANULOWANE, muszą zostać zweryfikowane dane 

posiadacza konta. Wypełniony formularz należy przesłać na adres twostepcancel@godaddy.com. Początkowa 

odpowiedź nadejdzie w ciągu 3 dni roboczych.   

Numer konta:_________________________________________________________  
  (Można podać nazwę domeny w przypadku braku znajomości numeru konta)  

Imię i nazwisko posiadacza konta:________________________________________  

Nazwa firmy:_________________________________________________  
     (Informacje o firmie właściciela konta)    

Powód anulowania: 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________   

Dołączam do tego formularza zeskanowaną lub cyfrową kolorową kopię wydanego przez instytucję rządową 

dokumentu ze zdjęciem posiadacza rachunku bieżącego. Jeśli osoba podpisująca formularz nie jest posiadaczem 

konta, prosimy o przesłanie dokumentów identyfikujących posiadacza konta oraz osobę składająca formularz.   
Jeśli w polu Posiadacz konta została wymieniona firma, dołączam zeskanowaną lub cyfrową kopię wydanego przez 

instytucję rządową dokumentu ze zdjęciem osoby podpisanej poniżej, a także dołączam jeden z poniższych 

dokumentów identyfikujących firmę.   
(Nazwa firmy musi być taka sama.)   

• Kopia oryginalnego listu, który został wysłany do Ciebie przez urząd IRS wystawiający Twój numer 

identyfikacji biznesowej 
• zatrudnienia (EIN) lub numer identyfikacyjny podatnika (TIN). o  Aby uzyskać kopię tego pisma, 

skontaktuj się z urzędem IRS, dzwoniąc pod numer 1-800-829-4933  
• Certyfikat podatkowy z nazwą firmy i adresem 
• Dokument DBA (Doing Business As, potwierdzający prowadzenie działalności pod daną nazwą) lub 

dokumentacja nazwy, pod którą firma działa 
• Zaświadczenie wydane przez organ administracji państwowej potwierdzające zwolnienie podatkowe z 

tytułu działalności charytatywnej 

Adres e-mail w systemie: 

___________________________________________________________  
  (Formularz zostanie przyjęty wyłącznie z adresu e-mail przypisanego do konta. Jeśli 

chcesz zaktualizować adres e-mail, prześlij formularz aktualizacji adresu e0mail na adres changeupdate.com)  

Telefon do kontaktu w ciągu dnia (jeśli będziemy mieć 

pytania):_________________________________  

Zwracam się z prośbą o ANULOWANIE weryfikacji dwuetapowej przez Usługi domenowe. Potwierdzam, że jestem 

powyższym posiadaczem konta lub że posiadacz konta upoważnił mnie do wystąpienia z żądaniem w jego imieniu. Rozumiem, 

że w momencie anulowania weryfikacji dwuetapowej wszelkie przypisane do konta domeny będą podlegały natychmiastowej 

zmianie rejestrującego lub przeniesieniu.  Zgadzam się, że ani rejestrator, ani żaden z jego partnerów nie będzie w żadnym 

stopniu odpowiedzialny względem mnie ani żadnego innego podmiotu za działania podjęte w związku z tym wnioskiem. 

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń związanych z niniejszym wnioskiem względem rejestratora i jego partnerów. 

Ponadto zgadzam się zwolnić rejestratora i jego partnerów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, zobowiązań, 



odszkodowań lub wydatków, w tym uzasadnionych honorariów prawników, wynikających z roszczenia, działania lub żądania 
strony trzeciej związanego z tym wnioskiem lub tą autoryzacją lub działań podjętych przez rejestratora w związku z powyższym.  

Podpis:____________________________________________Data:____________________  
     (Podpis posiadacza konta lub osoby upoważnionej)  

Nazwisko drukowanymi literami:__________________________________  


