
REGULAMIN KORZYSTANIA z 

NUMERU w DOMENIE 8.4.e164.arpa 

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

a. NASK - Naukową i Akademicką Sieć Komputerową jednostkę badawczo - 

rozwojową z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012938. 

b. Regulamin - niniejszy regulamin.  

c. Numer w domenie 8.4.e164.arpa - ciąg cyfr w domenie 8.4.e164.arpa, 

oddzielonych od siebie znakiem kropki (...). Cyfry, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym odpowiadają numerowi telefonicznemu z zakresu numeracji 

przydzielonej przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu przez organ upoważniony 

na podstawie obowiązujących przepisów do przydziału numeracji i 

wykorzystywanemu przez Abonenta dla wykonywania umowy o świadczenie 

usług telefonicznych, zawartej pomiędzy tym lub innym przedsiębiorcą 

telekomunikacyjnym, wykorzystującym przydzielony zakres numeracji na 

podstawie decyzji organu upoważnionego na podstawie obowiązujących 

przepisów do przydziału numeracji albo umowy o udostępnieniu numeracji a 

tym Abonentem. Zakres i sposób zamieszczania cyfr w domenie 8.4.e164.arpa 

zostały określone w witrynie internetowej NASK przeznaczonej dla numerów 

w domenie 8.4.e164.arpa. 

d. Domena 8.4.e164.arpa - domenę internetową, którą utrzymuje NASK na 

podstawie upoważnienia International Telecommunication Union. 

e. Abonent - podmiot, który korzysta z numeru w domenie 8.4.e164.arpa, 

zgodnie z treścią Regulaminu. 

f. Utrzymywanie domeny 8.4.e164.arpa . udostępnianie informacji związanej z 

numerami w domenie 8.4.e164.arpa, potrzebnej dla korzystania przez 

Abonentów z tych numerów podczas komunikacji elektronicznej. 

g. Partner - podmiot związany z NASK porozumieniem w sprawie współpracy 

dotyczącej numerów w domenie 8.4.e164.arpa, który został umieszczony na 

aktualnej liście Partnerów znajdującej się w witrynie internetowej NASK.  

h. Zmiana Delegacji - zmianę danych o serwerach przeznaczonych do 

korzystania z numeru w domenie 8.4.e164.arpa. 

2. Partner doręcza NASK dane wymagane dla korzystania z numeru w domenie 

8.4.e164.arpa w sposób i zakresie określonym w odrębnym porozumieniu, zawartym 

pomiędzy NASK a Partnerem. Partner zawiadomi Abonenta o zakresie danych 

wymaganych dla korzystania z numeru w domenie 8.4.e164.arpa. 

3. Abonent przystępując do korzystania z numeru w domenie 8.4.e164.arpa, zawiera z 

NASK umowę, zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, który 

stanowi jej treść oraz zapewnia, że numer telefoniczny, będący podstawą do 

utworzenia numeru w domenie 8.4.e164.arpa wykorzystywany jest przez Abonenta na 

podstawie umowy o świadczenie usług telefonicznych, zawartej pomiędzy Abonentem 

a przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, wykorzystującym przydzielony zakres 

numeracji na podstawie decyzji organu upoważnionego na podstawie obowiązujących 

przepisów do przydziału numeracji albo na podstawie umowy o udostępnieniu 

numeracji. 

4. Przedmiotem umowy pomiędzy NASK a Abonentem jest dostęp do informacji 

związanej z numerem w domenie 8.4.e164.arpa, z którego korzysta Abonent. 



5. Dane wymagane dla korzystania z numeru w domenie 8.4.e164.arpa, przekazane 

NASK przez Partnera, nie mogą powodować naruszenia praw osób trzecich lub 

przepisów prawa. NASK nie dokonuje badania, czy Abonent narusza prawa osób 

trzecich lub jakiekolwiek przepisy prawa. Rozpoczęcie przez Abonenta korzystania z 

numeru w domenie 8.4.e164.arpa nie oznacza przyznania Abonentowi jakichkolwiek 

praw do numeru w domenie 8.4.e164.arpa, ani uznania, że Abonent nie narusza praw 

osób trzecich. 

6. Usługi dostępne w sieciach telekomunikacyjnych, z których Abonent korzysta 

posługując się numerem w domenie 8.4.e164.arpa, są świadczone przez osoby trzecie, 

za których działanie lub zaniechanie NASK nie odpowiada. 

7. NASK zamieszcza dane Abonenta w bazie danych abonentów numerów w domenie 

8.4.e164.arpa, publicznie dostępnej poprzez witrynę internetową NASK. W przypadku 

osób fizycznych wymagana jest ich zgoda na zamieszczenie danych osobowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8. Abonent zawiadamia Partnera o każdej zmianie danych dotyczących numeru w 

domenie 8.4.e164.arpa lub o zmianie danych dotyczących Abonenta. Partner 

przekazuje NASK zawiadomienie otrzymane od Abonenta. W przypadku braku 

zawiadomienia, NASK posługuje się danymi dotychczasowymi, przy czym w 

przypadku, gdy dochodzi do zmiany uniemożliwiającej Abonentowi dalsze 

korzystanie z numeru w domenie 8.4.e164.arpa, w szczególności ze względu na 

rozwiązanie umowy o świadczenie usług telefonicznych na rzecz Abonenta z 

wykorzystaniem numeru telefonicznego odpowiadającego numerowi w domenie 

8.4.e164.arpa, korzystanie z numeru w domenie 8.4.e164.arpa zostanie wyłączone ze 

skutkiem natychmiastowym bez prawa do odszkodowania.  

9. Skutki działania lub zaniechania Partnera związane z numerem w domenie 

8.4.e164.arpa obciążają Abonenta. 

10. Abonent zamiast dotychczasowego Partnera może wskazać innego, z którym zawarł 

odpowiednią umowę. Nowy Partner zawiadamia NASK o zawarciu umowy z 

Abonentem.  

11. Abonent powinien zawrzeć umowę z innym Partnerem w przypadku otrzymania od 

NASK zawiadomienia o rozwiązaniu przez NASK porozumienia o współpracy z 

Partnerem, który był dotychczas stroną umowy z Abonentem. Zawiadomienie NASK 

wskazuje formę i termin, do którego Abonent powinien zawrzeć umowę z innym 

Partnerem. Niezłożenie oświadczenia w formie i terminie określonych przez NASK, 

powoduje rozwiązanie umowy pomiędzy NASK a Abonentem z upływem tego 

terminu. 

12. NASK nie jest reprezentowana przez Partnera, ani nie ponosi odpowiedzialności za 

działania lub zaniechania Partnera. 

13. NASK odpowiada wobec Abonenta za szkody, będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązania przez NASK, przy czym wysokość 

odszkodowania ogranicza się do trzykrotnej wartości opłaty rocznej za usługi 

świadczone przez NASK na rzecz Partnera, dotyczące numeru w domenie 

8.4.e164.arpa. Wysokość opłaty została określona w witrynie internetowej NASK 

przeznaczonej dla numerów w domenie 8.4.e164.arpa. Ograniczenie 

odpowiedzialności nie znajduje zastosowania w przypadku wyrządzenia szkody z 

winy umyślnej, a także w innych przypadkach określonych przez bezwzględnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

14. Zmiana Abonenta lub zmiany danych dotyczących numeru w domenie 8.4.e164.arpa 

może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Partnera.  



15. Abonent może w każdej chwili zawiadomić NASK o zakończeniu korzystania z 

numeru w domenie 8.4.e164.arpa. Zawiadomienie powinno nastąpić za 

pośrednictwem Partnera i powoduje rozwiązanie umowy pomiędzy NASK a 

Abonentem.  

16. Wykonywanie umowy pomiędzy NASK a Abonentem może zostać zawieszone albo 

umowa może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 

wystąpienia istotnych przyczyn, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają dalsze 

utrzymywanie domeny 8.4.e164.arpa, za które NASK nie ponosi odpowiedzialności. 

Abonentowi nie przysługuje w przypadku określonym w zdaniu poprzedzającym 

prawo do odszkodowania, chyba że zawieszenie lub zakończenie utrzymywania 

domeny 8.4.e164.arpa nie jest uzasadnione istotnymi przyczynami. Istotną przyczyną, 

o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest w szczególności zakłócenie działania 

sieci telekomunikacyjnych osób trzecich lub usług świadczonych za pomocą takich 

sieci podczas lub w związku ze świadczeniem usług dotyczących numerów w domenie 

8.4.e164.arpa.  

17. Skutki złożenia nieprawdziwych oświadczeń, podania błędnych lub nieprawdziwych 

danych obciążają Abonenta. 

18. W sprawach dotyczących korzystania przez Abonenta z numeru w domenie 

8.4.e164.arpa, NASK może kontaktować się korzystając z adresu poczty 

elektronicznej podanego przez Abonenta. Korespondencję wysłaną na taki adres 

uznaje się za doręczoną.  

19. O zmianie Regulaminu Abonent będzie informowany zgodnie z przepisami prawa. 

NASK może poinformować Abonenta o zmianie Regulaminu w postaci 

elektronicznej. Zmieniony Regulamin wiąże Abonenta, jeżeli Abonent nie zrezygnuje 

z korzystania z numeru w domenie 8.4.e164.arpa przez NASK w terminie 2 tygodni 

od dnia poinformowania o zmianie. Termin wypowiedzenia umowy pomiędzy NASK 

a Abonentem wynosi w takim przypadku 1 miesiąc. Zmiany Regulaminu mogą 

dotyczyć w szczególności wprowadzenia przez NASK opłat oraz rozszerzenia 

możliwości samodzielnego wykonywania przez Abonenta niektórych czynności 

związanych z korzystaniem z numeru w domenie 8.4.e164.arpa. 

20. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego 

prawa.  

 


