
       Załącznik nr 1 do regulaminu                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                            miejscowość                        data 

 
                        Prezydent Miasta Siedlce

 
 
 

        REJESTRACJA SUBDOMENY*            AKTUALIZACJA DANYCH*             USUNIĘCIE SUBDOMENY* 
 
*) zaznaczyć właściwe 
 Należy wypełnić w sposób czytelny wszystkie pola
==================================================================================== 
 
1. Nazwa subdomeny                                                                                                               
     
==================================================================================== 
2.   Dane abonenta (właściciela) subdomeny 
2a      nazwa instytucji 

                                                                                      
2b      Adres:                                              ulica 
2c                                                kod pocztowy                     miejscowość                                         
2.1   Kontakt administracyjny abonenta 

2.1a    imię, nazwisko                
2.1b    telefon                                       fax
2.1c    e-mail            
==================================================================================== 
3.     Kontakt techniczny 
3a       imię, nazwisko               
3b       nazwa instytucji             
3c       Adres:                                             ulica                        
3d                                                kod pocztowy              miejscowość  
3e       telefon                                      fax 
3f       e-mail                  
==================================================================================== 
4.   Primary name server: 
4a       nazwa                   
4b       adres IP                 
==================================================================================== 
5.   Secondary name server: 
5a       nazwa                   
5b       adres IP               
==================================================================================== 
Zgadzam się i akceptuję postanowienia „Regulaminu rejestracji i utrzymywania nazw subdomen internetowych w domenie 
siedlce.pl” 
Zgodnie z art. 7 pkt. 2 i 5 oraz art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 2135), wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej danych osobowych, przez Urząd Miasta Siedlce, 
Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce, w celu rejestracji i utrzymania nazwy subdomeny.  
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy zostałem poinformowany o: 
- administratorze danych osobowych, którym jest Urząd Miasta Siedlce, 
- celu zbierania danych, tj. rejestracji i utrzymaniu nazwy subdomeny, 
- odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi mogą być tylko podmioty upoważnione na podstawie przepisów 

prawa, 
-   prawie dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, 
-   dobrowolności podania danych. 
 
 
 
             ..................................... 
                      (Pieczęć i podpis Wnioskodawcy) 
 
.........................................................        
ZATWIERDZAM (Podpis Prezydenta Miasta Siedlce) 
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