UMOWA Abonencka NR
zawarta w dniu
w
pomiędzy:
Agnat sp. z o.o. siedzibą w Bydgoszczy ul. Gdańska 107 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000090753
zwaną w dalszej części Operatorem reprezentowanym przez, a

Abonent
nazwisko/nazwa1
imię

drugie imię2

Właściwy rejestr i numer2
Adres zameldowania/Adres i siedziba1
ulica
kod pocztowy

-

dowód osobisty2 Seria
paszport2 Seria

nr budynku

nr lokalu2

miejscowość
Nr

PESEL2

Nr

państwo
REGON2

NIP
telefon kontaktowy stacjonarny
Bank i nr rachunku

komórkowy

2

§1

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez Operatora usług zapewnienia rejestracji domeny internetowej dokonywanej przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową NASK
jednostka badawczo-rozwojowa z siedzibą w Warszawie (dalej NASK), a także świadczenie usług dodatkowych polegających na utrzymaniu domeny.
Operator oświadcza, że podpisał z NASK Porozumienie dotyczące rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych i jest Partnerem NASK w systemie Registry-Registrar.
Rejestracji domeny dokonuje NASK jako podmiot uprawniony do rejestracji domen w sensie faktycznym i prawnym. Rejestracja ta odbywa się na podstawie Zasad Rejestracji i
Utrzymywania Domen Internetowych NASK ( http://dns.pl.zasady.html).

1.

§2
Abonent niniejszym zleca a Operator przyjmuje zlecenie polegające na świadczeniu usług zapewnienia rejestracji domeny internetowej dokonywanej przez
Rejestracji). Abonent z tytułu wykonywania przez Operatora Usługi Rejestracji zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia określonego w Cenniku.

NASK ( Usługa

2.

Abonent niniejszym zleca a Operator przyjmuje zlecenie polegające na utrzymywaniu zarejestrowanej domeny ( Usługa Utrzymania). Abonent z tytułu wykonywania przez
Operatora Usługi Utrzymania zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia określonego w Cenniku.

3.

Rozpoczęcie świadczenia Usługi Rejestracji uzależnione jest od doręczenia Operatorowi prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia oraz od wniesienia Opłaty
Abonamentowej.

4.

Abonent niniejszym upoważnia w sposób wyłączny Operatora do działania w imieniu, na rzecz i na rachunek Abonenta w celu wykonania Usług o których mowa w niniejszym
paragrafie.
§3
Operator oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług określonych w § 2 Umowy, przetwarza dane osobowe Abonenta udostępnione w niniejszej Umowie i jest
administratorem danych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926). Dane osobowe Abonenta są
przetwarzane na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt. 2, pkt. 3 i pkt. 5 w związku z przepisami art. 3 ust. 2 powołanej ustawy o ochronie danych osobowych w sposób
nienaruszający praw i wolności Abonenta oraz w celu wykonania postanowień niniejszej Umowy na podstawie obowiązujących przepisów regulujących działalność w dziedzinie
telekomunikacji.

1.

2.

Abonent oświadcza, że podał swoje dane dobrowolnie i został również poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe, prawie ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu
co do ich przetwarzania przez Operatora w sposób niezgodny z prawem lub powołanymi w § 3 ust. 1 podstawą prawną i celem przetwarzania danych. Jednocześnie Abonent
przyjmuje do wiadomości, że odbiorcą jego danych osobowych zawartych w Umowie jest Operator według oznaczeń administratora określonych na początku Umowy - oraz NASK i
podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów.

1.

§4
Abonent oświadcza, że przy zawarciu Umowy o daną usługę określoną w § 2 doręczony mu został Regulamin i zobowiązuje się przestrzegać zasad w nim określonych, a Strony
uzgadniają, że wymieniony Regulamin stanowi integralną część niniejszej Umowy.

2.

Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy za jednomiesięcznym wypowiedzeniem.

1.

Prawem właściwym dla wykonania niniejszej umowy jest prawo polskie.

2.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Umowy Strony (odrębnie dla każdej usługi określonej w § 2 i § 3 Umowy) poddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu rzeczowo Sądowi w Bydgoszczy.

3.

5.

W zakresie nie uregulowanym Umową oraz stosownymi Regulaminami stanowiącymi załączniki do Umowy, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy
regulujące działalność w dziedzinie telekomunikacji. Niniejszą Umowę zawiera się pod warunkiem rozwiązującym, polegającym na tym, że w przypadku, w którym nie dojdzie do
pomyślnego zarejetrowania domeny z uwagi braku dostępności nazwy domeny i niemożliwością świadczenia w związku z tym Usługi rejestracyjnej Umowa ulega rozwiązaniu.
Abonent zawierający Umowę na odległość w odniesieniu do usług określonych w § 2 ma prawo do odstąpienia w formie pisemnej od Umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej
zawarcia. W razie wykonania przez Abonenta prawa odstąpienia od Umowy Umowę uważa się za nie zawartą
Abonent upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

6.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania

7.

Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej.

§5

4.

Załączniki:2
1.
Regulamin świadczenia usług.
2.

Zasady Rejestracji i Utrzymywania Domen NASK.

3.

Cennik świadczenia usług.

1

Abonent4
niepotrzebne skreślić

2

jeśli nie dotyczy - skreślić

3

cena jednostkowa brutto obowiązująca w dniu podpisywania Umowy

4

czytelny podpis

Agnat

4

OŚWIADCZENIE
Niniejszym, na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, przez co rozumie się:
Agnat z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 107
- celów marketingowych, lecz innych niż marketing bezpośredni dozwolony jako usprawiedliwiony cel Administratora
danych,
- celów reklamowych - o świadczonych przez inne podmioty usługach i produktach.

tak

tak nie

nie

Jednocześnie oświadczam, że w związku z celami oraz podstawą przetwarzania danych określonymi w niniejszym oświadczeniu, swoje dane osobowe podałem dobrowolnie i że
zostałem/am zapoznany/a przez Administratora danych z przysługującym mi prawem wglądu w moje dane, prawem ich poprawiania oraz wyrażania sprzeciwu co do ich przetwarzania.
Ponadto oświadczam, iż wiadomo mi, że odbiorcą moich danych osobowych zawartych w wymienionej Umowie jest Administrator danych - według oznaczeń tego podmiotu określonych
na początku oświadczenia oraz podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów.
* niepotrzebne skreślić

data, własnoręczny i czytelny podpis Abonenta

