aaaa
Data: …...............................
Prociv Sp. z o.o.
ul. Czerniawska 2A/27
50-576 Wrocław

Data: …..........................
Numer Partnera: CSP424
v_8_05_18
WNIOSEK O WYDANIE KODÓW AUTHINFO

(wniosek o zaprzestanie świadczenia obsługi domeny przez dotychczasowego Rejestratora Consulting Service Sp. z o.o.)

Zwracam się z prośbą o wydanie kodu AUTHINFO (o zaprzestanie świadczenia obsługi domeny przez dotychczasowego
Rejestratora Consulting Service Sp. z o.o.) dla domeny:

www. ....................................................................................................
(nazwa domeny)

DANE ABONENTA DOMENY:
Pełna nazwa obecnego Abonenta domeny: ….......................................................................................................
Adres siedziby / zamieszkania: ….......................................................................................................................
NIP / REGON / PESEL*: ….................................................................................................................................
Reprezentant/Pełnomocnik**:...........................................................................................................................
Autoryzowany adres e-mail: …...........................................................................................................................
Telefon kontaktowy: …......................................................................................................................................
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - skany dwóch różnych dokumentów z listy 1
lub opcjonalnie jeden skan dokumentu z listy 2.
Lista 1

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Prawo jazdy,
Świadectwo pracy,
Książeczka wojskowa
Karta biblioteczna
Legitymacja szkolna,
studencka,
Ubezpieczeniowa,
członkowska, zawodowa,

Lista 2
(dokument tożsamości z zamazanymi
danymi wrażliwymi)
•
Karta stałego klienta,
•
Ubezpieczenie zdrowotne,
• Rachunek za usługi
komunalne (prąd, woda,
gaz),
•
Rachunek za usługi
telekomunikacyjne
(telewizja, dostęp do
Internetu, telefon)

•
•
•
•

Dowód osobisty,
Paszport,
Dokument pobytu dla
cudzoziemców,
Książeczka żeglarska

Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - kopię wpisu do rejestru działalności
gospodarczej.
Dla spółek cywilnych - kopię umowy spółki cywilnej, kopię nadania numeru NIP oraz REGON
Dla spółek handlowych - kopię aktualnego odpisu KRS.
Dla stowarzyszeń, organizacji społecznych i zawodowych, fundacji ZOZ - kopię aktualnego odpisu
KRS.
Dla innych podmiotów, w tym podmiotów prawa publicznego - odpowiednie dokumenty, z których
wynika umocowanie do reprezentowania podmiotu publicznego w przedmiotowym zakresie oraz kopia
aktualnego odpisu z odpowiedniego rejestru.

Ponadto, w przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie
prawo do żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku i załącznikach w celu wykonania
usługi przez Rejestratora domeny i Partnera Domenomania.pl, tj. Consulting Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Domaniewska 35A lok.1B, 02-672 Warszawa.

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

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

pieczęć firmowa

czytelny podpis

* w przypadku osób fizycznych należy wpisać PESEL; w przypadku osób prawnych NIP i REGON
** w przypadku oświadczenia składanego przez osobę fizyczną prosimy nie wypełniać tego pola
Po potwierdzeniu poprawności wniosku oraz załączników kod Authinfo zostanie wysłany na autoryzowany adres e-mail Abonenta domeny.

