ДОДАТОК №6
до Публічної оферти
про надання телекомунікаційних послуг
Послуга: “Використання проксі-контактів”
1) Для забезпечення автоматичної реєстрації доменних імен, а також за бажанням абонента,
Реєстратор має право застосовувати приховування персональної інформації про абонента за
допомогою використання проксі-контакту.
2) Абонент має право в автоматичному режимі з системи управління послугами змінювати
контактні дані свого домену і надати повну інформацію для передачі до реєстру.
3) При надходженні офіційних паперових запитів від різних органів і організацій про надання
WHOIS даних конкретного доменного імені, Реєстратор, на свій розсуд, має право надати
актуальні дані про домен і Реєстрантам домену (адміністратора та інших контактних осіб)
навіть у разі якщо в державному реєстрі WHOIS дані Реєстранта приховані.
4) При реєстрації доменного імені з використанням послуги проксі-контакт з використанням
службового нік-хендла, Реєстратор виступає виключно як представник Реєстранта, і в будьякий момент змінює його на нік-хендл Реєстранта відповідно до вимоги, оформленим на вебсайті Реєстратора або по письмовою заявою.
5) Для запобігання можливих махінацій з даними і крадіжки доменних імен, Реєстратор має
право застосовувати додаткові програмні засоби перевірки дійсності абонента і всіх запитів
надходять від його імені.
6) Реєстратор має право відмовити у використанні проксі контакту без пояснення причин.
7) При використання «Проксі-контакту», Реєстрант зобов'язується підтримувати в
актуальному стані контактні дані в WHOIS домену, в разі надання недостовірних контактних
даних та активної опції "Проксі контакт» - верифікація клієнта може бути утруднена або
неможлива (існує ризик втрати домену). На випадок припинення реєстраторської діяльності
Виконавцем, для доменів з дійсною Підтримкою "Проксі контакт", Клієнт повинен зберігати
всю історію листування (автоматичні повідомлення) з Реєстратором, квитанції про оплату
протягом усього періоду користування послугами.
8) Реєстратор доменного імені має право на свій розсуд вживати додаткових заходів зі
встановлення автентичності Реєстранта, а Реєстрант зобов'язаний на першу вимогу надати
Реєстратору додатково запитані документи.
9) Всі необхідні документи для встановлення права володіння домену направляються у
відсканованому вигляді з контактної електронної адреси (вказано в профайлі доменного
імені) на e-mail: noc@maxnet.ua
10) Реєстрант розуміє і приймає на себе всі ризики пов'язані з тимчасовими труднощами або
повною відсутністю можливості своєї ідентифікації в якості власника доменного імені, у разі
неможливості визначення власника домену зареєстрованого з використанням послуги проксіконтакту існує ризик втрати доменного імені.
11) У разі несподіваного припинення реєстраторської діяльності, Реєстратор зобов'язаний
розмістити інформаційне повідомлення на веб-сайті та повідомити всіх Реєстрантів про

припинення надання послуг з реєстрації доменних імен. Якщо доменне ім'я було
зареєстровано з використанням послуги Проксі-Контакт, то Реєстрант після отримання
повідомлення зобов'язаний звернутися до Реєстратора для проведення верифікації будь-яким
зручним способом. Верифікація буде проведена з надання документів, що засвідчують особу
відповідно до чинного законодавства України (особиста присутність з оригіналом документа
або копія - за рішенням Виконавця) і платіжних документів, що підтверджують оплату
послуг. Після проведення верифікації протягом доби Реєстратор змінює дані в полі Реєстрант
на дані реального власника і видає трансферний код (auth-code) для переведення домену до
іншого Реєстратора.
Умови можуть бути змінені чи доповнені ТОВ "МАКСНЕТ" в односторонньому
порядку, попередивши усі зацікавлені сторони, шляхом публікації інформації на сайті
компанії http://prohost.maxnet.ua

