Prezydent Miasta Żory

1.Nazwa domeny

Wniosek rejestracyjny domeny w domenie zory.pl

Nazwa nowej domeny:
Uzasadnienie posługiwania się
nazwą domeny:

Nazwy alternatywne nowej
domeny:
Zastosowanie domeny:

2.Dane składającego zlecenie rejestracji
Dysponent domeny:

Osoba odpowiedzialna za
rejestrację domeny:
Istniejący adres poczty E-mail:
Numer telefonu:
NIP (wymagane dla firm i osób):
PESEL jeżeli właściciel to osoba
prywatna:
Regon (wymagany) jeżeli
właściciel to Firma:
Kod pocztowy:
Miasto:
Ulica i nr domu i lokalu:
Adres do korespondencji (jeśli
jest inny od siedziby)

Uwagi i sugestie (nazwy
serwerów DNS lub nazwa strony
na którą ma wskazywać
domena)
W sprawach technicznych
będzie nas reprezentować (Imię
i Nazwisko oraz telefon i email):
Stanowisko Prezydenta Miasta
Żory

...................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy
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Uwagi i porady:

1. Dysponent domeny - dysponentem (właścicielem) domeny jest podmiot wskazany na
wniosku. Nie należy wpisywać tam osoby prywatnej, jeżeli tylko reprezentuje ona firmę
lub podmiot. Jeżeli domena jest rejestrowana przez podmiot gospodarczy proszę podać
w tym polu pełną nazwę firmy, korespondującą z nazwą na pieczątce.

2. Osoba odpowiedzialna za rejestrację domeny - proszę wpisywać tu nazwisko
osoby, która ma prawo ze strony przyszłego dysponenta do zaciągania zobowiązań.
Jeżeli domenę rejestruje osoba prywatna - tylko ona może siebie reprezentować bez
dodatkowych dokumentów - upoważnień.

3. Adres dysponenta domeny - należy podać tu pełny adres podmiotu wskazanego jako
dysponenta.

4. Numery NIP i Regon - proszę podawać oba numery jeżeli o rejestrację występuje
podmiot gospodarczy lub jednostka organizacyjna. Jeżeli dysponentem ma być osoba
prywatna należy koniecznie wpisać serię i numer dokumentu tożsamości.

5. Zastosowanie domeny - W przypadku jeżeli firma występuje o rejestrację domeny,
która jest jednocześnie jej nazwą to w polu tym można wpisać "Domena firmowa".
Analogicznie jest w przypadku osób prywatnych, organizacji itd. Jeżeli natomiast
występują różnice należy uzasadnić rejestrację domeny opisując jej związek z
występującym o rejestrację. Uzasadnienie musi być logiczne i jednoznaczne.

6. Podpisy i pieczęcie na wniosku: Ogólną zasadą jest, że wniosek podpisuje i
pieczętuje instytucja, która występuje o rejestrację domeny. Wniosek dyskwalifikuje
brak pieczęci w przypadku domen rejestrowanych przez podmioty - nie osoby fizyczne.
Musi być to stempel firmowy, zawierający nazwę firmy. Nie wystarczy tu pieczęć
imienna np. "Prezes - Jan Kowalski". Każdorazowo występuje konieczność podpisu na
wniosku, w przypadku osób fizycznych sygnatura musi być czytelna.
7. Uwagi i sugestie - Prosimy w tym miejscu wpisać pierwszy i drugi DNS z podaniem
nazwy (np. DNS1: ns1.serwery1.pl, DNS2: ns2.serwery.pl). Jeśli nie staracie się
państwo o delegację techniczną należy podać adres strony www na który ma wskazywać
domena (np. http://moje.neostrada.pl) .
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