
…...................................., dnia ….........................

WNIOSEK  O  WYDANIE  KODÓW AUTHINFO

 

Aktualne dane Abonenta:

Pełna nazwa Abonenta usługi: ..…………………………………………………………………………….….

Adres siedziby / zamieszkania: ………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko Reprezentanta: ….....................................……………….…………………………............…

NIP *: ……………….………………………………,: Numer telefonu…………..................................….…..

Adres e-mail**: ..........................……………………………………………………………………………..... 

Wnioskuję o wydanie kodu AUTHINFO dla Nazwy Domen(y):

…............................................................................................................................................................
(Nazwa Domeny)

Oświadczam, że jestem prawnie umocowany do reprezentowania wyżej wymienionego podmiotu oraz podane przeze 
mnie dane odzwierciedlają stan faktyczny. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym wniosku w związku z realizacją 
dyspozycji, przez Netlink sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie przy ul. Korabnickiej 9, zgodnie z art. 6  ust. 1 lit a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji dyspozycji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do 
treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Administratorem podanych danych jest Netlink Spółka z o.o. z siedzibą 
w Skawinie przy ul. Korabnicka 9, kod pocztowy 32-050, KRS 192983, NIP: 944-19-79-093.

    

     pieczęć podmiotu                                                                             czytelny podpis Reprezentanta

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający status Abonenta:
– dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dokument CEIDG 
– dla spółek cywilnych – kopię umowy spółki cywilnej – jeśli niniejszy wniosek nie jest podpisany przez wszystkich Wspólników,
– 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. 

Wniosek powinien zostać podpisany przez osoby umocowane do reprezentacji spraw danego podmiotu. Skan 
poprawnie wypełnionego wniosku i załaczników, powinien zostać przesłany na adres: dns@nq.pl
W przypadkach niejasności związanych ze sposobem reprezentacji Abonenta, zastrzegamy sobie prawo do 
żądania dostarczenia dodatkowych dokumentów. 

Po potwierdzeniu poprawności wniosku, kod AUTHINFO zostanie wysłany na autoryzowany 
adres e-mail Abonenta.

*Dla podmiotów gospodarczych należy podać NIP lub tożsamy numer podatkowy / rejestrowy. Dla osób fizycznych nieprowadzących działalności 
gospodarczej należy pozostawić puste pole.
** W przypadku podania innego adresu e-mail niż ten zapisany w bazie Rejestru, adres e-mail zostanie zmieniony na ten podany na wniosku. Jeśli 
pole zostanie puste – kod zostanie wydany na adres e-mail zapisany w bazie Rejestru.


