A honlap üzemeltető Domain Regisztráció
Kft. GDPR-nak megfelelő adatvédelmi
tájékoztatója (2018. május 25.)
Bevezető
Tisztelt Látogatónk!
Itt olvashatja az előírásoknak megfelelően
megfogalmazott adatkezelési tájékoztatónkat.

közérthető

és

egyszerű

nyelvezeten

Amikor Ön Szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja a Domain
Regisztráció Kft.-nek (továbbiakban: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének
minősülünk. Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az
adatok kétféleképpen kerülnek hozzánk egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok
(cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a velünk való szerződéshez Ön
szükségszerűen meg kell hogy adjon azonosításhoz és kapcsolattartáshoz szükséges adatait,
melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni velünk.
Személyes adatainak védelme és a GDPR-nak (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A
TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE) való megfelelés fontos számunkra. Honlapunkat
úgy üzemeltetjük és működésünket úgy szervezzük, hogy személyes adatait csak a
szolgáltatásunk nyújtásához feltétlenül szükséges körben és mértékben, valamint a feltétlenül
szükséges ideig kezeljük az adatkezelés tőlünk elvárható legnagyobb biztonságával.
Adatvédelmi tájékoztatónk módosításának a jogát fenntartjuk, ugyanakkor kötelezettséget
vállalunk arra, hogy minden módosításról időben tájékoztatjuk látogatóinkat.

Az adatkezelő adatai
Név: Domain Regisztráció Kft.
Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u 10.
E-mail: info@domainregisztraciokft.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-903212
Adószám: 14035971-2-42
Tárhelyszolgáltató: Az Adatkezelő
Telefonszám: +36 20 9999 771

Adatvédelmi tisztviselőt nem foglalkoztatunk, mivel ez csak akkor lenne kötelező, ha
bűnügyi adatokat kezelnénk, vagy ha főtevékenységünk olyan adatkezelést valósítana meg,
mi az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tenné szükségessé.

A kezelt személyes adatok köre és célja
Név, cím/székhely, adószám
Ügyfél neve (magánszemély esetén) vagy
kapcsolattartója neve (cég esetén), az általa
megadott email címe, telefonszáma
születési dátum, személyi igazolvány száma,
lejárati dátuma, állampolgárság, aláírás,
tanúk neve, személyi igazolvány száma,
lakcíme, aláírása, az aláírási címpéldány
adatai

számlázáshoz szükséges
szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses
kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges
szerződéskötéshez szükséges

Az adatkezelés jogalapja
Az Adatkezelő által kért és részére szolgáltatott személyes adatok kizárólag jogszabályon (a
számlázáshoz szükséges adatok esetében) vagy szerződéses kötelezettségen alapulnak (a
szerződéskötéshez, illetőleg a szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok
esetében), így ezeket szolgáltatásunk nyújtásához kötelező az ügyfélnek megadni, ennek
hiányában nem tudunk vele szerződéses kapcsolatot létesíteni, illetőleg fenntartani.
Személyes adatokat adatkezelőként kizárólag az érintettől szerzünk meg.
Ezúton is felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy tárhely szolgáltatásunk igénybe vétele
esetén adatfeldolgozóként is megjelenünk, adatfeldolgozásunkat érintő személyes adat
védelemről és kezelésről az ügyfeleinkkel külön megkötött adatfeldolgozási szerződés szól.

Az adatkezelés időtartama
Az általunk kezelt személyes adatokat a lehető legrövidebb ideig őrizzük. Ez az időtartam
-

a számlázáshoz szükséges adatok esetében 8 év, míg
a szerződéskötéshez, illetőleg szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges
adatok esetében a szerződéses kapcsolatunk megszűntét követő 5 év (polgári jogi
elévülési idő).

A törlendő adatok körét minden év január 15. napjáig határozzuk meg és töröljük.

Az adatkezelés módja
Ahhoz, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegye, a honlapunkon található regisztrációs
formanyomtatványok egyikét vissza kell küldenie kitöltve, email útján.
Személyes adatokat kizárólag elektronikusan, saját szerverünkön tárolunk és kezelünk. Papír
alapú szerződéseket és számlákat nem kezelünk. Az adatokat a következő módokon tároljuk:

-

megőrizzük az általunk kiállított vagy kifizetett számlákat
megőrizzük az általunk kötött szerződéseket
adatbázist építünk ügyfeleink elérhetőségeiből, azért hogy szolgáltatásunkkal
kapcsolatos információkkal elérhessük őket.

Ügyfeleinkkel való kapcsolattartásra a szolgáltatási szerződésben központiként meghatározott
email címüket használjuk. Az egyéb email címekről érkező leveleket feldolgozásuk után
véglegesen töröljük.
Kizárólag azon ügyfeleink esetében, akik honlap fejlesztésre, karbantartásra kötnek velünk
szerződést, kezeljük az ügyfél által megadott, honlapjukon közzétenni kívánt adatok körét,
melyeket közzététel után haladéktalanul, de legkésőbb 10 napon belül törlünk a magunk által
tárolt adatok közül. A honlap fejlesztéssel megbízott alvállalkozók személye változó, az adott
fejlesztésre kiválasztott designer és programozó személyéről az érintett ügyfél kap
tájékoztatást.

Az adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az Adatfeldolgozó jogszabályi és szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében az
alábbi szerződéses kapcsolatban álló (alvállalkozók) adatfeldolgozóknak továbbít személyes
adatokat
Név
Unikom Bt
Topa Lajos
Szlovák Gábor
Internet
Szolgáltatók
Tanácsa
Magyar Hosting
Kft

Cím
2360 Gyál, Petőfi u
101
1162 Budapest Ferenc
u 138
2730 Albertirsa Pesti út
82

Tevékenység

1132 Budapest Victor
Hugo u 18-32

.hu domain
regisztráció

1132 Budapest Victor
Hugo u 18-22

nemzetközi domain
regisztráció

könyvelés
rendszergazda
adminisztrátor

Átadott adatok köre
Név, cím/székhely,
adószám
Összes kezelt adat
Összes kezelt adat
Összes kezelt adat

Összes kezelt adat

Sütik (azaz cookies)
Honlapunk használ sütiket. Ezek olyan sütik, melyek szükségesek a honlap működéséhez, így
csak tudomásul vételük, de elfogadásuk nem szükséges. Arra használjuk őket, hogy a
látogatót a weboldalon azonosítsuk, amíg nálunk tartózkodik. Például a tárhely regisztráció
során. Miután elhagyta az oldalunkat ez a süti 25 perc múlva törlődik. Nem dolgozzuk fel,
nem továbbítjuk.
Emellett sütit csak az adatvédelmi tájékoztató tudomásul vételéhez és elfogadásához
használunk, mely a következő látogatás során felismeri a korábbi választást.

A Google Analitycs, és Facebook, vagy egyéb marketing célú sütiket oldalunk nem használ.

Az adatbiztonság
Az Adatkezelő a személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan,
csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben kezeli. Az Adatkezelő megtette
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakította azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok érvényre juttatásához
szükségesek, az általa foglalkoztatott alvállalkozókkal megfelelő titoktartási kötelezettséget
vállaltatott, gondoskodik az általa tárolt adatok megfelelő védelméről szerverszintű és
alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal.
Az adatkezelő ily módon biztosítja az kezelt személyes adatok hozzáférhetőségét,
hitelességét, integritását és bizalmasságát.
Az Adatkezelő ezen intézkedéseket és szabályokat rendszeresen felülvizsgálja, és szükség
esetén módosítja.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy adataikat nem automatizált módon kezeljük, így az
adathordozhatósághoz való jogukkal esetünkben nem tudnak élni.
Valamint tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy profilalkotást sem végzünk, személyes adatokat az
európai unió területén kívülre nem továbbítunk.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket és felhasználóinkat, hogy az elvárható óvintézkedések ellenére az
interneten továbbított elektronikus adatok teljes mértékben nem védhetőek minden
támadással szemben.
Ha adatvédelmi incidens történt, akkor a tudomásunkra jutást követő 72 órán belül be kell
jelentsük a felügyeleti hatósághoz, az adatvédelmi incidensekről pedig nyilvántartást
vezetünk. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatni köteles az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslat
A személyes adatok érintettje írásban (email útján) tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről. Az
Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által
feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatok
forrásáról, kategóriáiról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják
vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást,
ellenkező kifejezett kérelem hiányában email útján. A folyó évben újra előforduló
tájékoztatás kéréséért az Adatkezelő ésszerű költségtérítési díjat állapíthat meg.
Az érintett kérheti adatai helyesbítését. Törlésüket akkor kérheti, ha az adatkezelés jogellenes
volt, vagy az adatkezelés időtartama lejárt. A helyesbítésről és a törlésről az adatkezelő az

érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára
továbbították.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a szerződés a jogszabályon alapuló, valamint a
szerződéseink teljesítéséhez szükséges adatkezelés ellen jogszerűen nem tiltakozhatnak, az
adatok ezen körének törlését jogszerűen nem kérhetik.
Az érintett szintén kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja azok pontosságát, a kezelés
jogszerűségét. A korlátozási kérelmeket az Adatkezelő 10 napon belül elbírálja.
Amennyiben az érintett az Adatkezelő bármely döntésével nem ért egyet, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
Amennyiben ügyfeleinknek kétsége merül fel adatkezelésünk jogszerűségével kapcsolatban,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak panasszal.
Bárki, aki úgy véli, hogy az Adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai,
bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék
az illetékes, azonban a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

