АКТ
приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних
до Договору про надання телекомунікаційних послуг
(SIP-телефонія) (для абонентів-фізичних осіб)
№ ________________ від «___» ________ 20 __ р.

м. ______

«____» __________ 201__ р.

Приватне
акціонерне
товариство
«ДАТАГРУП»,
(надалі
–
«Оператор»),
в
особі
______________________, що діє на підставі ______________________, з однієї сторони, та
___________________________________, (ПІБ) (надалі – «Абонент»), що діє на підставі паспорту: серія ____ №
_____ виданий ______________________________ (коли, яким органом), зареєстрований за адресою:
_____________________________________, з іншої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо
– «Сторона», підписали цей Акт приймання-передачі ідентифікаційних (реєстраційних) даних Абонента (надалі –
«Акт») до Договору про надання телекомунікаційних послуг (надалі - «Договір») про наступне:
1. Підписуючи цей Акт Сторони засвідчують, що Оператор передав, а Абонент прийняв ідентифікаційні
(реєстраційні) дані Абонента (логін та пароль), призначені для ідентифікації Абонента при отриманні ним послуг
телефонного зв’язку.
2. Налаштування SIP-терміналу здійснюється самостійно Абонентом згідно параметрів наданих Оператором
разом з ідентифікаційними даними.
3. Оператор не несе відповідальності за будь-яке розголошення ідентифікаційних даних Абонента
здійсненого умисно чи з необережності Абонентом.
4. Абонент зобов’язується забезпечувати належні конфіденційність, зберігання та нерозголошення
отриманих Абонентом від Оператора реєстраційних даних, що включає, крім іншого, захист такої інформації від
третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів, будь-яких третіх осіб, тощо.
5. Точкою розмежування відповідальності (точкою демаркації) є Soft Switch Оператора.
6. Абонент розуміє, що він несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації третіми особами, та
самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому, Оператору, іншим особам.
7. З моменту підписання Сторонами цей Акт стає невід’ємною частиною Договору.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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