Szablon umowy przeniesienia (v5.2)
[Nazwa]
[Adres zgodnie ze stanem prawnym]
[Miasto, państwo]
[Numer rejestracyjny, urząd rejestracji]
[Identyfikator rejestracji/identyfikator organizacji, jeśli ma
zastosowanie]
(Strona oferująca)
oraz
[Nazwa]
[Adres zgodnie ze stanem prawnym]
[Miasto, państwo]
[Numer rejestracyjny, urząd rejestracji]
[Identyfikator rejestracji/identyfikator organizacji, jeśli ma
zastosowanie]
(Strona otrzymująca)
Wymieniane wspólnie jako "Obie Strony"
Zważywszy, że:
I. Obie Strony zawarły z RIPE NCC standardową umowę o świadczenie
usług lub umowę cesji dla użytkownika końcowego ze sponsorem LIR
(obie umowy lub jedna z nich zwane w dalszej części "umową
podstawową").
II. Strona oferująca zwróciła się do RIPE NCC z prośbą o zarejestrowanie
zasobów numerów internetowych, a RIPE NCC zarejestrowała zasoby
numerów internetowych na rzecz Strony oferującej, w tym zasoby
wymienione poniżej (zwane dalej "zasobami numerów internetowych"):
Wskazać odpowiednie zasoby numerów internetowych (IPv4, IPv6,
numer AS)

III. Strony zgodziły się przenieść rejestrację zasobów numerów
internetowych przez stronę oferującą na rzecz strony otrzymującej.
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IV. Strona otrzymująca przyjmuje do wiadomości oraz zgadza się
wykorzystywać je zgodnie z odpowiednimi zasadami RIPE.
Obie strony:
1. Zwróciły się do RIPE NCC z prośbą o podjęcie odpowiednich działań
w celu przeniesienia rejestracji zasobów numerów internetowych ze
strony oferującej na rzecz strony otrzymującej oraz zapewnienia
aktualizacji wszystkich istotnych informacji w Rejestrze RIPE. W
przypadku przeniesienia na czas określony zasoby numerów
internetowych zostaną automatycznie zwrócone stronie oferującej w
dniu [data].
2. Uznają, potwierdzają i akceptują, co następuje:
2.1 Warunki i postanowienia niniejszego przeniesienia mogą być
przedmiotem osobnej umowy, w której RIPE NCC nie jest stroną. RIPE
NCC nie odpowiada i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za
to przeniesienie lub jego niewykonanie z dowolnego powodu,
wynikającego ze sporu lub niezgodności pomiędzy stroną oferującą a
stroną otrzymującą.
2.2 Strony uznają, że w związku z niniejszym przeniesieniem wszystkie
prawa i obowiązki wynikające z umowy podstawowej, związane z
rejestracją odpowiednich zasobów numerów internetowych, również
ulegają przeniesieniu ze strony oferującej na rzecz strony otrzymującej
i stają się częścią umowy podstawowej strony otrzymującej.
2.3 Wszelkie pozostałe prawa i obowiązki wynikające z umowy
podstawowej, w tym wszelkie prawa do pozostałych zasobów numerów
internetowych, zarejestrowanych przez RIPE NCC na rzecz strony
oferującej, nie zostają naruszone przez takie przeniesienie.
2.4 Jeśli dowolne postanowienie odrębnej umowy jest sprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy przeniesienia lub umowy
podstawowej, pierwszeństwo mają warunki niniejszej umowy
przeniesienia oraz umowy podstawowej.
2.5 RIPE NCC nie odpowiada i nie może być pociągnięta do
odpowiedzialności za to przeniesienie lub jego niewykonanie,
wynikające z ograniczeń narzuconych przez zasady RIPE.
2.6 Jeśli dowolna informacja i/ lub dokumentacja przekazana w związku
z niniejszą prośbą zostanie w późniejszym terminie uznana przez RIPE
NCC za nieprawidłową, sfałszowaną lub wprowadzającą w błąd, RIPE
NCC zastrzega sobie prawo do przywrócenia wszystkich zmian
dokonanych w rejestrze RIPE. Dotyczy to również wszystkich informacji
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oraz dokumentacji dostarczonej RIPE NCC przez obie strony w związku
z niniejszą prośbą.
2.7 RIPE NCC nie odpowiada i nie może być pociągnięta do
odpowiedzialności za dowolne szkody bezpośrednie lub pośrednie, w
tym szkody w działalności dowolnej ze stron, straty w zyskach osób
trzecich, wynikające z wykonywania niniejszej umowy lub bieżącego
utrzymywania odpowiednich zasobów rejestrowych RIPE w związku z
niniejszą prośbą.
2.8 Obie Strony zwolnią RIPE NCC z odpowiedzialności za dowolne
roszczenia osób trzecich, wniesionych wobec RIPE NCC w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy.

Powyższe przyjęły osoby upoważnione do reprezentowania stron:
Strona oferująca
Miejscowość
Data
Imię i nazwisko upoważnionej
osoby
Stanowisko
Podpis

Wersja 5.2

Strona otrzymująca
Miejscowość
Data
Imię i nazwisko upoważnionej
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