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Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – państwowy instytut badawczy,  
zarejestrowany w  Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr  0000012938,  
zwany dalej NASK 

 

 
ul. Kolska 12 

01-045 Warszawa 
tel. (+48 22) 380 83 00 

 
 

 

 

  

 
 

Wniosek o ujawnienie danych osobowych Abonenta nazwy domeny .pl 
 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione zainteresowanemu podmiotowi wyłącznie na jego odpowiednio umotywowany wniosek.  
Aby sprawdzić, czy Abonentem jest osoba fizyczna, należy dokonać weryfikacji nazwy domeny .pl w bazie WHOIS dostępnej 
na stronie https://www.dns.pl/whois. Wypełniony wniosek należy doręczyć w oryginale na adres NASK. 
 

1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 
 
Imię i nazwisko/ Nazwa: 
 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
Osoba(y) reprezentująca(e) Wnioskodawcę: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres (ulica, miejscowość, kod pocztowy, kraj):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres e-mail: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze albo ewidencji, lub NIP (jeśli ma zastosowanie): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Jeśli ma to zastosowanie, do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji podmiotu będącego 
wnioskodawcą albo stosowne pełnomocnictwo.  
 

2. NAZWA(Y) DOMENY, KTÓREJ(YCH) DOTYCZY WNIOSEK 
Należy podać tylko nazwę domeny np. „dns.pl”; nie należy wpisywać adresu strony internetowej, poprzedzać nazwy domeny przedrostkami 
„www”, „http://”, itp., ani wpisywać adresu skrzynki e-mail. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. UZASADNIENIE WNIOSKU I CEL UJAWNIENIA 
Należy wskazać okoliczności faktyczne oraz podstawę prawną, uzasadniające ujawnienie danych osobowych Abonenta nazwy domeny .pl oraz 
określić cel, w jakim ujawnione dane osobowe mają być wykorzystane przez Wnioskodawcę. W przypadku, gdy uzasadnienie Wniosku nie zmieści 
się poniżej, ciąg dalszy zamieszcza się na kolejnych, ponumerowanych stronach, ze wskazaniem uzupełnianego punktu. Pod tak dodaną do Wniosku 
treścią należy także złożyć podpis. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

https://www.dns.pl/whois
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4. ZASTRZEŻENIE  
Wnioskodawca oświadcza i zobowiązuje się, że żadne spośród danych osobowych ujawnionych mu na podstawie niniejszego Wniosku nie zostaną 
wykorzystane w jakimkolwiek innym celu, niż określony w treści niniejszego Wniosku o ujawnienie danych osobowych.  
 

5. ZAŁĄCZNIKI 
Wykaz załączonych dokumentów, np. pełnomocnictwa, dokumenty rejestrowe, dokumentacja dotycząca roszczeń, itp.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. DATA I PODPIS 
 

   

                  Data               Czytelny podpis Wnioskodawcy / Reprezentanta(-ów)    
 
 
 

 


