Domain név igénylőlap
A választott domain információi:
A választott domain név:
Névszerverek:

ns1.spiderhost.eu, ns2.spiderhost.eu, ns3.spiderhost.eu, ns4.spiderhost.eu

IP cím (amennyiben a
megrendelőbiztosítja):
Igénylés:

 új igény

 módosítás

 regisztrátor váltás

Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
Igénylő teljes neve
Szervezet esetén angolul:
Irányítószám, település:
Utca, házszám:
Telefon: / Fax:
A cég adószáma:
Magánszemély személy
igazolvány száma:
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó személy:
Név:
E-mail cím:
Telefonszám, fax:
Irányítószám, település, utca,
házszám:
A megrendelő tudomásul veszi az alábbiakat:
a) a domain.hu oldalon megtalálható Domain Regisztrációs Szabályzatot ismerem és elfogadom.
A domain igénylésével, delegálásával es fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor
döntését elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a delegálást saját kockázatomra kezdeményezem, sem a Nyilvántartót,
sem a Regisztrátort nem terheli felelősség a domain delegálásából, illetve annak elutasításából, felmondásából,
felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen vagy közvetett károkért.
b) egyedül magam vagyok felelős az általam igényelt domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért,
használatáért és ezek következményeiért. A Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor a választott név ellenőrzésére,
jogszerűségének semmilyen vizsgálatára nem köteles. Amennyiben ezzel kapcsolatban más személy a
Nyilvántartóval és/vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, vállalom, hogy a helyükbe lépek,
illetve (ha ennek akadálya van) minden segítséget megadok részükre a követeléssel szembeni védekezéshez.
c) a számomra delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének
megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból,
követelésből következő kötelezettség alol tehermentesítem a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort.
d) a domain név megválasztása területen a lehető legnagyobb gondossággal jártam el, szavatolom, hogy az
általam választott domain név, annak használata mások jogait nem sérti. Ilyen jogsértés tudomásomra jutasa
esetén, a nevről önként lemondok.

e) hozzájárulok, hogy az Igenylőlapon közölt adatokat a Nyilvántartó és a Regisztrátor az Internet regisztrációs
szokásoknak megfelelően kezelje.
f) tudomásul veszem, hogy a választott domain név választhatóságával kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor a
Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést kezdeményezésem alapján, az eljárási díj befizetését
(40000 Ft+ÁFA) követően a Regisztrátor szerzi be.
g) a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Alternativ Vitarendező
Forum döntésének, és tudomásul veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult
jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternativ
vitarendezés soran hozott döntes végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel.
h) rendelkezem az adminisztratív kapcsolattartó személy hozzájárulásával, melyben hozzájárul adatai Regisztrátor és
Nyilvantartó általi kezeléséhez és adatainak nyilvanosságra hozásához.
i) a Regisztrátor jogosult az igénylőlap átvételét megelőzően és követően is az igényt elutasítani, az elutasítás indoklását
a Regisztrátor köteles az Igenylővel közölni.
j) amennyiben egy igény nem teljesíthető, akkor helyette az előre fizetett dií ellenében az Igenylő másik domaint
igenyelhet.
k) ha a lejáratot megelőzően a domain név fenntartására (meghosszabbítására) vonatkozó igényét az Igenylő
nem jelzi, a domainfenntartásra vonatkoző szerződás felmondottnak tekintendő
m) a Nyilvántartó által a bejegyzést követően alkalmazott, előre nem meghirdetett díjemelés, új korábban nem
alkalmazott díj bevezetése az Igenylőre harítható.
n) az igénylőlap hiányos, hibás, félreérthető, rosszul olvasható kitöltéséből eredő károkért kizárólag az Igenylő
felel.
o) az igénylőlap egy példányát eredetiben a szerződes megszűnésétől számított 5 évig megőrzöm, vitás esetben azt a
Regisztrátor rendelkezésére bocsátomp) a http://spiderhost.hu/aszf.php címen található Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi tájékoztatót
(ADATVÉDELEM oldalon) elolvastam, tudomásul vettem és az abban foglaltakat elfogadom
q) a szolgaltatás számlazása a szolgáltató honlapján, a mai napon található hatályos díjszabás szerint történik:
http://spiderhost.hu/domainregisztracio.php
r) szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, es tudomásul veszem, hogy
amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név
visszavonását eredményezi.

Az Igenylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, azt teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg
írtam alá.
Adatvédelem
Adatkezelő :Spider-M 2012 Kft, Székhely:7900 Szigetvár, Berzsenyi u .7.
Adatvédelmi tájékoztatónk a spiderhost.hu honlapon megtekinthető az ADATVÉDELEM oldalon.
A megrendelés részét képezi az 1. számú , ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL
KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ c. melléklet, valamint a 2.számú, HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT JOGI
SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK
ELÉRHETŐSÉGI ADATAI KEZELÉSÉHEZ c. melléklet,melyeket értelemszerűen kérnénk kitölteni.

Dátum: ..........................................

_____________________________
Igénylő aláírása

A szerződéshez minden esetben csatolnia kell az Igénylőnek cég esetén a cégbírósági végzést vagy
cégkivonatot és aláírási címpéldányt, illetve az alábbi dokumentumok másolatait. Magánszemély esetén két
tanú előtt nyilatkoznia kell, a személyi igazolványának számáról az Igénylőnek

NYILATKOZAT A SZEMÉLYI ADATOK HITELESSÉGÉRŐL
Alulírott …………………………………………………………………………………………
nyilatkozom

arról,

hogy

személyi

igazolványom

……………...………………………………., állampolgárságom magyar.
Kelt: ……………………………………2011 …..……………………hó ………… nap

……………………………
aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Személyig. szám:………………………….
Név: …………………………………………
Lakcím:……………………………………..
Személyig. szám: ………………………….

száma:

1. melléklet :ADATKEZELÉSI KIKÖTÉS
TERMÉSZETES SZEMÉLLYEL KÖTÖTT SZERZŐDÉSHEZ

1. Az adatkezelő tájékoztatja szerződő felet (a továbbiakban: érintett), hogy a szerződésben megadott
személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.
2. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó
munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói.
3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.
4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a társaság
által megbizott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának .
5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk a Társaság
honlapján (az ADATVÉDELEM oldalon ) elérhető Adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap

____________________________

Az érintett aláírása

2.melléklet: HOZZÁRULÓ NYILATKOZATJOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ
PARTNEREK TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGI
ADATAI KEZELÉSÉHEZ
AZ ÉRINTETT NEVE:
BEOSZTÁSA:
CÍME:
TELEFONSZÁMA:
E-MAIL CÍME:
ONLINE AZONOSÍTÓ (ha van):
INFORMÁCIÓK:
ADATKEZELŐ:

Spider-M 2012 Kft, képv: Marton Erik

AZ ADATKEZELŐ HONLAPJA:

spiderhost.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Szerződés teljesítése, üzleti kapcsolattartás.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az érintett hozzájárulása

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:

A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos
feladatokat ellátó munkavállalói

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK
IDŐTARTAMA:

Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselői
minőségének fennállását követő 5 évig.

A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás céljából a Magyar Postának.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való
hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
-Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a
visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt
benyújtani
Az adatszolgáltatás nem előfeltétele szerződéskötésnek, a személyes adatok megadására nem
köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
További információk a Társaság honlapján (az ADATVÉDELEM oldalon) elérhető Adatkezelési
tájékoztatóban olvashatók. A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes
adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

Kelt, ______________________ 20 ____ év _____________ hó _____ nap
____________________________

Aláírás

