Miejscowość:.............................................. dnia:...........................
Załącznik nr 1 do regulaminu

Prezydent Miasta Inowrocławia

WNIOSEK O REJESTRACJĘ NAZWY DOMENY
DOMENA
Nazwa domeny (*) ____________________ .inowroclaw.pl
Uzasadnienie prawa do posługiwania się nazwą domeny (*)___________________________
___________________________________________________________________________
INFORMACJE O WNIOSKODAWCY
Imię (*)

__________________________________________________________________

Nazwisko (*)

__________________________________________________________

Nazwa firmy

___________________________________________________________

Adres (*)

____________________________________________________________

Kod pocztowy, miasto (*) __________________ NIP____________ Telefon (*)_____________
Adres e-mail (*)

________________________________________________________________

Reprezentant wnioskodawcy
Adres e-mail reprezentanta

____________________________________________________
_______________________________________________________

INFORMACJE ADRESOWE STRONY
Obecna nazwa strony lub stały adres IP strony lub adresy serwerów DNS (*)________________
_____________________________________________________________________________
Nazwa usługodawcy (*)

_________________________________________________________

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej (*)
Adres e-mail usługodawcy (*)
Telefon usługodawcy (*)

__________________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________________

(*) - pola wymagane
Zgadzam się i akceptuję postanowienia regulaminu rejestracji i utrzymania nazw domen internetowych w domenie drugiego
stopnia „inowroclaw.pl”.

................................................
(podpis)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (DZ. U. UE L 119.89) informuje się, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą
w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36;
- wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 52-3555-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji niniejszego wniosku na podstawie zarządzenia
Prezydenta Miasta Inowrocławia w sprawie wprowadzenia regulaminu rejestracji i utrzymania nazw domen
internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl”;
- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty, które są do tego upoważnione na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;

-

-

-

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67);
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie ich uniemożliwi rozpatrzenie
wniosku o rejestrację nazwy domeny.

Wypełnia pracownik Urzędu Miasta Inowrocławia

Data rejestracji domeny:
Domenę zarejestrował:

