Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa,
jednostka badawczo-rozwojowa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym
pod nr 0000012938, zwana dalej "NASK"

ul. Wąwozowa 18
02-796 Warszawa
tel. (+48 22) 380 83 00

faks (+48 22) 380 83 01
e-mail: zmiana-abonenta@dns.pl

UWAGA ! PRZED WYPEŁNIENIEM WNIOSKU PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI DOKONYWANIA
ZMIANY ABONENTA DOMENY: http://www.dns.pl/ zmiana-abonenta/

ZMIANA ABONENTA NAZWY DOMENY

Data: ......................................

OŚWIADCZENIE STRONY PRZENOSZĄCEJ
Reprezentant Strony Przenoszącej (Abonenta)*: ...................................................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Strony Przenoszącej
(obecnego Abonenta):
............................................................................................................................................................................................
Adres siedziby / zamieszkania: .................................................................................................................................................................................................
NIP/ REGON/ PESEL: .............................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej reprezentanta: ................................................................ Telefon kontaktowy: ......................................................................
oświadczam, że przenoszę na niżej wymienioną Stronę Przejmującą (przyszłego Abonenta) prawa i obowiązki wynikające
z zawartej z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową jbr z siedzibą w Warszawie umowy o rejestrację i utrzymywanie
nazwy domeny wymienionej poniżej, której jestem Abonentem:
..................................................................................................................................................................................
nazwa przekazywanej nazwy domeny (nie należy poprzedzać nazwą usługi www)

pieczęć

czytelny podpis reprezentanta(ów)

OŚWIADCZENIE STRONY PRZEJMUJĄCEJ
Reprezentant Strony Przejmującej (przyszłego Abonenta)*: ................................................................................................................................................
działający w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa Strony Przejmującej
(przyszłego Abonenta):
............................................................................................................................................................................................
Adres siedziby / zamieszkania: ................................................................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny**: .....................................................................................................................................................................................................
NIP/ REGON/ PESEL:..............................................................................................................................................................................................................
Adres poczty elektronicznej reprezentanta: ................................................................. Telefon kontaktowy: ......................................................................
oświadczam, że:
•
przejmuję prawa i obowiązki wynikające z zawartej pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową jbr
z siedzibą w Warszawie a wymienionym powyżej Abonentem umowy o rejestrację i utrzymywanie nazwy domeny
internetowej wskazanej powyżej,
•
zapoznałem się z treścią Regulaminu nazw domeny .pl NASK z dnia 18 grudnia 2006 r., opublikowanego w witrynie
internetowej www.dns.pl i akceptuję warunki określone w jego treści.

pieczęć

czytelny podpis reprezentanta(ów)

* Reprezentant – osoba(y) umocowana(e) do składania oświadczeń woli w czynnościach przekraczających zakres zwykłego zarządu w imieniu
obecnego/przyszłego Abonenta. Wraz z niniejszym wnioskiem prosimy o przesłanie dokumentów potwierdzających sposób reprezentowania Abonenta
(w zależności od rodzaju podmiotu może to być np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki cywilnej, wpis do odpowiedniego rejestru, np.
KRS). Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej składa oświadczenie w swoim imieniu.
** Prosimy wypełnić w przypadku, gdy adres ten jest inny niż adres siedziby/zamieszkania strony przejmującej nazwę domeny.
Wersja formularza 1.2

