Žádost o změnu údajů kontaktu v registru CZ.NIC
1. Kontaktní údaje

Současné údaje kontaktu:

Budoucí údaje kontaktu:

Jméno a příjmení:
Název organizace:
Ulice:
PSČ, Město:
Kraj:
Stát:
Email:
Email pro oznámení:
Telefon:
DIČ:
IČ:
Datum narození:
Číslo OP:
Číslo pasu:
Číslo MPSV:

Jméno a příjmení:
Název organizace:
Ulice:
PSČ, Město:
Kraj:
Stát:
Email:
Email pro oznámení:
Telefon:
DIČ:
IČ**:
Datum narození**:
Číslo OP**:
Číslo pasu**:
Číslo MPSV**:

* tučně zvýrazněné údaje jsou povinné
** stačí jeden z uvedených údajů (slouží pro jednoznačnou identifikaci fyzické nebo právnické osoby)

2. Předmět žádosti
2.1. Předmětem žádosti je změna údajů u kontaktu s identifikátorem …………………….. v registru CZ.NIC.
2.2. V případě změny fyzické nebo právnické osoby se současný kontakt a budoucí kontakt dohodli na
převodu vlastnických (majetkových) práv. Majetkové vyrovnání není předmětem této dohody,
když oba uvádějí, že takovou dohodu již platně uzavřeli a sjednali.
2.3. Budoucí kontakt vstupuje do práv a povinností současného kontaktu, s čímž taktéž TERMS, a.s.
souhlasí.
3. Změna údajů kontaktu
3.1. Změnu výše uvedeného kontaktu provede společnost TERMS a.s. na základě doručení
notářsky ověřeného formuláře o změně údajů kontaktu.
3.2. Změna bude provedena do třech pracovních dnů od doručení tohoto dokumentu na adresu.
TERMS a.s., Planá 67, České Budějovice 370 01.
3.3. Změnu provede TERMS a.s. dle pravidel registrace doménových jmen v ccTLD .cz společnosti
CZ.NIC.

Datum:

Datum:

Podpis a razítko současného kontaktu

Podpis a razítko budoucího kontaktu

* V případě, kdy se nejedná o změnu fyzické nebo právnické osoby (pouze o změnu jejích údajů), tak stačí jen
jeden podpis.
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