Tájékoztató .hu domain regisztrálásához nameszerverrel, tárhellyel

Kérjük, a tájékoztatót figyelmesen olvassa végig, hiszen segítséget szeretnénk nyújtani a megrendelő
lap helyes és pontos kitöltéséhez a zökkenőmentes regisztráció érdekében.
A megrendelő lapot csak abban az esetben tudjuk elfogadni, amennyiben minden adat
pontosan, olvashatóan, hiánytalanul ki van töltve.
Ezt a megrendelő lapot abban az esetben kell kitölteni, ha a domain átregisztrációhoz szükséges
nameszervereket mi biztosítjuk, és ehhez tárhelyet is szeretne. Amennyiben a domain átregisztrációhoz
nem mi adjuk a nameszervert, nem ez a megfelelő megrendelő lap, kérjük az ahhoz megfelelő
dokumentumot töltse ki.
Amennyiben a domain tulajdonosa Cég, a helyesen kitöltött megrendelő lap mellett, szükségünk van
a cég cégbírósági végzésére, és az aláírótól aláírási címpéldányra.
Magánszemély esetén a regisztrációs megrendelő lap mellett a személyi nyilatkozatot kell kitölteni.
A megfelelő dokumentumokat hiánytalanul kitöltve, aláírva az info@domainregisztraciokft.hu email címre kérjük elküldeni.
Cégünk szerződéseket kizárólag digitális formátumban tárol.
A dokumentumok hiánytalan beérkezése esetén állítjuk ki a kért szolgáltatásról a számlát, amit az
Ön által megadott e-mail címre elküldünk.
A tárhely létrehozásához, a Webtárhely szerződést is ki kell töltenie, alá kell írnia és a domain
regisztrációhoz szükséges dokumentumokkal a fent említett címekre vissza kell küldenie.

A tárhelyet a kiküldött elektronikus számla összegének beérkezésekor fogjuk élesíteni.
Kizárólag minden szükséges dokumentum hiánytalan megléte esetén, a számla kiegyenlítése után indul
el a regisztráció!
A szerződés mellékletei (Adatfeldolgozói szerződés, és Hozzájáruló nyilatkozat) ezen szerződés
elválaszthatatlan részét képezik.

Amennyiben a regisztrálással kapcsolatban kérdése merülne fel, keresse munkatársunkat, készséggel
áll az Önök rendelkezésére! Telefonszámunk: 06 20 9999 771

DOMAINNÉV IGÉNYLŐLAP
Igényelt domain név:
Típusa:

Új regisztráció:

Prioritásos:

Átregisztrálás:

Igénylő jogi státusza:

Üzleti:

Közigazgatási:

Oktatás/Tudományos:

Magánszemély:

Egyéb szervezet:

Igénylő teljes neve:
Igénylő címe:
Telefon/fax:

Vezetékes:

Mobil:

Fax:

Adószám (magánszemély esetén igazolvány száma)
A számlafizető (amennyiben eltér az Igénylőtől, név, cím)

Elsődleges névszerver:
ns0.domainregisztraciokft.hu

Másodlagos névszerver:
ns1.domainregisztraciokft.hu

Adminisztratív kapcsolattartó személy:

Név:
Cím:

E-mail:

Telefonszám:

E-mail:

Telefonszám:

Technikai kapcsolattartó személy:

Név:
Cím:

Az igénylőlap kitöltésével kijelentem, hogy

ˇ
a Domainregisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs
Szabályzat előírásait betartom;
ˇ
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadom;
ˇ
tudomásul veszem, hogy az igénynek, illetve a domain használatának a Domainregisztrációs Szabályzatnak
való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a Nyilvántartó az Alternatív Vitarendező Fórum
döntésének veti alá magát, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott döntés végrehajtásáért sem a
Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
ˇ
szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy
amennyiben a megadott adatok nem valósak vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain név
visszavonását eredményezi;
ˇ
megismertem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és engedélyezem személyes
adataimnak a nyilvántartásban történő kezelését és hogy ezen engedély megadása a rám vonatkozó nemzeti jog
alapján jogszerű;
ˇ
rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a
nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan;
ˇ
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam és egyetértőleg aláírtam, illetve elfogadom.
Kelt: __________, 20__. ______ hó ______ nap

_________________________________
Igénylő neve

________________________________________
Igénylő cégszerű aláírása

Web-tárhely szerződés

Mely létrejött a mai napon az alábbi Megrendelő, és a Domain Regisztráció Kft. – 1196 Budapest, Nagysándor József u 158. (mint Szolgáltató) között.
Előfizető teljes neve:
Előfizető számlázási címe:
Előfizető értesítési címe:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:
Adószám/személyi ig. szám:
1. Szerződés tárgya:
A Szolgáltató a saját szerverén, a Megrendelő által kiválasztott webcsomagnak megfelelő tárhelyet biztosít.

Levelező:

Mini:

Start:

Mester:

Guru:

Megrendelő vagy a Szolgáltató a Megrendelő megbízása alapján a Szolgáltató szerverén, online hoz létre egyedi
felhasználónevet és jelszót, a szerződés tárgyát képező tárhely adminisztrációs felületéhez, mely Szolgáltatón keresztül
illetéktelen tudomására nem juthat. A Szolgáltató a tárhelyhez létrehozott jelszót titkosítottan, visszafejthetetlenül kezeli.
Szolgáltató semmilyen adatvesztésért felelősséget nem vállal.
Szolgáltató elfelejtett jelszó esetén új belépési jelszót kizárólag a https://admin.domainregisztraciokft.hu oldalon elérhető
jelszó emlékeztető rendszerével küld.
A Megrendelő vállalja, hogy a tulajdonát képező tárhely grafikai, tartalmi feltöltéséről, frissítéséről önállóan
gondoskodik. Szolgáltató nem vonható felelősségre a Megrendelő által kezelt tartalmakért, adatokért, adatváltozásokért.

2. Díjfizetés:
A tárhelyek árlistája a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon található. Az 1. pontban meghatározott tárhely
díjának meghatározása, az itt feltüntetett mindenkori árlista szerint történik.
A szolgáltatás díja évente előre egy összegben fizetendő 12 hónapra. A fizetés esedékessége minden évben a szerződéskötés
évfordulóját megelőző hónap. A fizetéshez a Szolgáltató proforma számlát állít ki melyet az Ügyfélnek a regisztrációkor
megadott e-mail címére eljuttat, valamint az Ügyfél saját tárhelyén is elérhetővé tesz. A proforma számlán megjelölt összeg
beérkezése után a Szolgáltató a végleges számítógéppel kiállított aláírás, és bélyegző nélkül is hiteles számlát elektronikus
úton az Ügyfél részére eljuttatja, mely a proforma számlával együtt érvényes. Amennyiben a díj a fizetési határidőig nem
érkezik meg, a Szolgáltató jogosult az ftp hozzáférést azonnali hatállyal felfüggeszteni.
Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosításra jogosult, melyről egy hónappal a tervezett módosítás előtt, e-mailben köteles
tájékoztatni a Megrendelőt.
Szolgáltató díjat vissza nem térít, azonban az előre kifizetett összeg erejéig teljesíti a szolgáltatást.

3. Szolgáltató jogai és kötelezettségei:
a. Domainnévhez a name szerver szolgáltatás folyamatos biztosítása.
b. A tárhelyet biztosító szerver folyamatos működésének biztosítása, 6 óránál hosszabb kimaradás, és tervezett karbantartás
esetén az ügyfél értesítése.
c. Bejövő és kimenő levelezés folyamatos, és zavartalan működésének biztosítása.
d. A Szolgáltató jogosult a hozzáférést letiltani, a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani,
amennyiben a Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
- Tilos a web-tárhelyen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése.
- Tilos a web-tárhelyen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat, vagy nem alkalmas osztott rendszeren
való futtatása, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja.
- Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mailek küldése, valamint más felhasználók zaklatása.
- Az esedékes díjfizetés a fizetési határidőig nem érkezik meg.
e. Nem regisztrálhatnak, illetve kizárjuk az alábbi felhasználókat
- politikai, vagy politikai illetőségű szervezetek
- vallási csoportok, szervezetek
- bármilyen csoportot vagy személyt sértő szélsőséges vélemény megjelenítését tartalmazó oldalakat
- szexuális szolgáltatást hirdető oldalakat

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei:
a. A megrendelő kötelezettsége, weboldala/weboldalai biztonságának fenntartása, valamint a szerverre feltöltött anyagok
vírusmentességének biztosítása. . Kiemelten nyílt forráskódú (CMS) rendszerek esetében, mint Joomla, Wordpress, Drupal,
stb. A CMS keretrendszer, és/vagy modulok biztonsági hiányosságából adódó, rosszindulatú támadások esetén a
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szerver erőforrásai, valamint ügyfelei adatai védelmében a nem biztonságos
oldal működését a hiba elhárításáig felfüggessze. A CMS keretrendszer, és a beépülő modulok rendszeres frissítése
b. Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató szerverére nem juttat tiltott (Pl.: dohánytermék-reklám, stb.) illetve
jogvédett anyagokat. Amennyiben tiltott, illetve a jó ízlést bántó (pl.: szex, pornó) tartalmak kerülnek a Szolgáltató
szerverére, Szolgáltató fenntartja a jogot, azokat a Megrendelő egyidejű értesítése mellett a szerverről azonnal
törölni, valamint a tartalmak tulajdonosát szerveréről letiltani.
c. Megrendelő vállalja, hogy Szolgáltató szerverén nem futtat olyan weboldalt, melynek egyedi látogatószáma
meghaladja a napi 2000-et.
d. Megrendelő az SMTP szolgáltatás szabályait köteles ismerni és betartani, különös tekintettel az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. Törvényre, melynek értelmében kéretlen reklámüzenet küldése szolgáltatásunkon keresztül tilos. A törvénysértő
magaviselet miatt bekövetkezett – cégünket, cégünk szerverén tárolt adatokat, illetve ügyfeleinket érintő káresemény,
kártérítési kötelezettséggel jár.
e Tárhelyén a személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendeletének (GDPR) megfelelően tárolja, és
kezeli.
f. A Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból
eredő károkért a Megrendelő felel.
g. A Megrendelő köteles a tárhelyén elhelyezett minden adatért és domainért anyagi, erkölcsi és jogi felelősséget vállalni.
h. Online megrendelés esetén a szerződés azonnali hatállyal életbe lép, a szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő
elfogadja a szerződésben foglaltakat, és azokat betartja függetlenül a szerződés aláírásától a felek részéről.
Megrendelésével igazolja, hogy elfogadja a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon elérhető aktuális Adatvédelmi
nyilatkozatot.
i. A megrendelő köteles adatainak változását 15 napon belül a Szolgáltatónak jelezni

5. Szerződés időtartama:
A szerződés határozatlan időtartamra köttetett.

6. Hibabejelentés:
Megrendelő a szerződés időtartama alatt, munkaidőben a Szolgáltató hibabejelent ügyeletét veheti igénybe, ami az alábbi
módokon érhet el. A bejelentett hibát a Szolgáltató a műszaki lehetőségekhez képest legrövidebb időn belül kijavítja. Tel: 06
20/9999 772
E-mail: support@domainregisztraciokft.hu
Pénzügyi, számlázási ügyekben hívja irodánkat a 06 20/9999 771-es számon.
E-mail: info@domainregisztraciokft.hu

7. Adatvédelem:
A szolgáltatási szerződés kitöltése során Szolgáltató birtokába került adatokat, személyes adatokat, információkat
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli.
Az adatok és információk kizárólag szolgáltatási szerződés biztosítása, céljából kerülnek feldolgozásra.
Ügyféladatokat, szerződéseket kizárólag digitális formátumban tárolunk, az adatok betekinthetőségét digitális formában
biztosítjuk.
A szerződés mellékletei (Adatfeldolgozói szerződés, és Hozzájáruló nyilatkozat) ezen szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
Aláírásommal igazolom, hogy a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon elérhető aktuális Adatvédelmi nyilatkozatot
elolvastam, megértettem, és elfogadom.
Budapest, 20... ……………………….

……………………………………….

Megrendelő

….…………………………………..

Szolgáltató

Domain szerződés
Mely létrejött a mai napon, ..…………………………………………..… (mint Megrendelő), és a Domain
Regisztráció Kft. – 1196 Budapest, Nagysándor József u 158. – (mint Szolgáltató) között.
Megrendelő adatai:
Számlázási cím……………………………….......... Levelezési cím:…………………………………………………
Kapcsolattartó:……………………………………….. Telefon: ……………………………………………………..
E-mail cím: …………………………………………...
Szerződés tárgya:
A Szolgáltató a Megrendelő részére beregisztrálja az igénylőlapon feltüntetett domain neve(ke)t.
Jelen szerződés minden a jövőben a Megrendelő által igényelt domain névre érvényes.
A domain nevek adminisztrációját (regisztráció, átregisztráció, hosszabbítás, pénzügyi teljesítés) Szolgáltató intézi
és teljesíti, melyhez a szükséges technikai hátteret (nameszerverek: elsődleges: ns0.domainregisztraciokft.hu,
másodlagos: ns1.domainregisztraciokft.hu) is biztosítja.
Szolgáltató a domain névhez/nevekhez létrehozott postafiókokhoz biztosítja a kimenő levelek (SMTP)
kiszolgálóját.
SMTP kiszolgáló szolgáltatásunk az alábbi beállításokkal érhet el:
SMTP kiszolgáló: mail.domainregisztraciokft.hu vagy mail.sajatdomain.hu
Port: 8888
A beérkező levelek kiszolgálóját minden esetben POP3-ban kell megadni.
A kiszolgáló használatához minden esetben jelszavas hitelesítés szükséges. Az authentikáció történhet
titkosítatlan vagy titkosított (SSL, TLS) formában is amennyiben ezt a használt levelező kliens lehetővé teszi.
A bejelentkezéshez szükséges felhasználói név minden esetben a teljes e-mail cím (pl.: user@domain.hu). Az
általunk kezelt e-mail fiók jelszó titkosított és visszafejthetetlen.
SPAM:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény értelmében kéretlen reklámüzenet küldése szolgáltatásunkon keresztül tilos,
szerződésszegésnek min sül, ami szerverünkről azonnali kitiltással jár, hatósági feljelentést von maga után

Díjazás:
Regisztráció díja a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon feltüntetett mindenkori
listaár szerinti .
Fenntartás: a fenntartási díj a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon feltüntetett mindenkori listaár szerinti,
amely a regisztrációt követő második évtől esedékes .hu domaineknél, nemzetközi domaineknél a
regisztrációs díjjal megegyezik és a következő évtől esedékes.
Szolgáltató kötelezettségei:
A Szolgáltató a Megrendelő számára beregisztrálja/átregisztrálja a szerződés tárgyát képező domain neve(ke)t.
A beregisztrált/átregisztrált domain nevekhez, a szerződés hatálya alatt a Szolgáltató biztosítja a megfelelő
technikai hátteret. A Szolgáltató sikertelen regisztráció esetén a megfizetett regisztrációs díjból az adminisztrációs díj, valamint banki költségek levonását követően fennmaradt összeget köteles a Megrendelő részére
visszautalni.

Megrendelő kötelezettségei:
A Domain Regisztrációs Szabályzatot (www.domain.hu) ismeri, elfogadja, és a mindenkor hatályos Domain
Regisztrációs Szabályzat előírásait betartja.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a domain regisztráció/átregisztráció elindításához szükséges az egyszeri
regisztrációs díj/domain megfizetése, a szükséges iratok/dokumentumok eljuttatása a Szolgáltató részére, a
megrendelőlap hiánytalan kitöltése
A domain név megválasztása területén a lehető legnagyobb gondossággal járt el, és szavatolja, hogy az általa
választott domain név, illetve annak használata más személy jogait, védjegyjogait nem sérti. Ha azonban ilyen
jogsértésről tudomást szerez a Szolgáltatótól tájékoztatást kap, a névről önként lemond vagy az Internet
Szolgáltatók Tanácsának döntését elfogadja .
Mint Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő hosszabbítási
díjak nem kerülnek a feltüntetett határidőig kiegyenlítésre, a Szolgáltatónak joga van a domain felmondására. Tudomásul veszi, hogy a választott domain sikertelen regisztrációja esetén köteles a Szolgáltató által meghatáro-zott
mindenkori adminisztrációs díjat és banki költséget megfizetni.
Aláírásommal igazolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy
amennyiben a megadott adatok nem valósak, vagy az adatok megváltozását nem jelentem be, az a domain
visszavonását eredményezi.

Adatvédelem:
A szolgáltatási szerződés kitöltése során Szolgáltató birtokába került adatokat, személyes adatokat, információkat
körültekintéssel, szigorúan bizalmasan az Európai Parlament és Tanács 2016/679-es rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli.
Az adatok és információk kizárólag szolgáltatási szerződés biztosítása, céljából kerülnek feldolgozásra.
Ügyféladatokat, szerződéseket kizárólag digitális formátumban tárolunk, az adatok betekinthetőségét digitális formában
biztosítjuk.
A szerződés mellékletei (Adatfeldolgozói szerződés, és Hozzájáruló nyilatkozat) ezen szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.

Aláírásommal igazolom, hogy a www.domain-regisztracio-kft.hu oldalon elérhető aktuális Adatvédelmi nyilatkozatot
elolvastam, megértettem, és elfogadom.

Budapest, 20.……………………..

……………………………………….
Megrendelő

…………..………………….
Szolgáltató

ADATFELDOLGOZÓI SZERZŐDÉS
AZ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK (a továbbiakban GDPR) megfelelően
Amely létrejött egyrészről Domain Regisztráció Kft, székhely1196 Budapest, Nagysándor József u
158., adószám: 14035971-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-903212,
email cím: info@domainregisztraciokft.hu telefonszám: +36 20 9999 771,
mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó)
Másrészről …….………..……………………………………………………………………………….…………………………………
székhely: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
adószám: ……………………………………………….cégjegyzékszám:…………………………………… …………………..
email cím: ………………………………………………………………telefonszám:………………………………………………..
, mint adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő között) (a továbbiakban együttesen Felek).
A SZERZŐDÉS TÁRGYA
1. A Felek megállapítják, hogy az Adatfeldolgozó tárhely szolgáltatási szolgáltatást nyújt a Felek
között létrejött tárhely szolgáltatási szerződés alapján az Adatkezelőnek. A tárhelyet az
Adatfeldolgozó virtuális és webszerveren egyaránt nyújtja. Szerverein a feldolgozott adatokról
több helyen is tárol biztonsági másolatokat.
2. Jelen szerződés megkötésétől kezdve a tárhely szolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét
képezi és a tárhely szolgáltatási szerződés időtartamára jön létre. A jelen szerződés a tárhely
szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg szűnik meg minden további jognyilatkozat,
illetve értesítés nélkül.
3. A GDPR rendeletnek megfelelően, hivatkozással annak 28. cikkére a Felek az alábbiak szerint
szabályozzák a közöttük történő adatfeldolgozást, melynek jogalapja a tárhely szolgáltatási
szerződés teljesítéséhez szükséges adatfeldolgozás:
AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATKEZELÉSÉNEK CÉLJAI
4. A tárhely igénybevételével az Adatkezelő személyes adatokat tölthet fel az Adatfeldolgozó által
biztosított szerverre. Az Adatfeldolgozó által a tárhely szolgáltatás keretében végzett
adatfeldolgozás az Adatkezelő által a tárhelyre feltöltött és rögzített adatok biztonságos
tárolására korlátozódik. Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az Adatkezelő által kezelt és
tárhelyen rögzített személyes adatokat nem rendszerezi, tagolja, alakítja át, változtatja meg,
kérdezi le, tekint bele, használja fel bármely más célra, nem továbbítja a tárolásra használt
szerverekről, nem közli őket sem harmadik személyek sem a nyilvánosság irányába, nem
kapcsol össze személyes adatokat, nem korlátozza, törli, illetve semmisíti meg őket az
Adatkezelő kérése vagy hatósági megkeresés hiányában, amennyiben az Adatkezelő a Felek
között létrejött tárhelyszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tesz.
5. Adatfeldolgozó kizárólag a megbízás tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási
műveletek végrehajtására jogosult. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem
hozhat, a tudomására jutott adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezéseinek megfelelően
dolgozhatja fel, ami kimerül az adatok biztonságos tárolásában és az Adatkezelő számára
elérhetővé tételében, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet.
6. Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy az általa kezelt személyes adatokról papíralapú másolatot
nem készít, azokat kizárólag elektronikuson tárolja.
7. Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy a megalapozott hatósági megkereséseknek az
Adatfeldolgozó köteles eleget tenni jogi kötelezettség teljesítése jogalappal.

8. Az Adatfeldolgozó szavatol azért, hogy személyes adatokat nem továbbít vagy tárol az Európai
Unió térségén kívül.
9. Jelen szerződés egyben az Adatkezelő utasításának is minősül arra, hogy az Adatfeldolgozó az
általa tárhelyre feltöltött adatokat tárolja, megőrizze és azokról heti rendszerességgel
biztonsági mentéseket végezzen. Bármely egyéb Adatkezelői feldolgozáshoz az Adatkezelő
írásbeli utasítása szükséges a 7. pontban nevezett hatósági megkeresések és utasítások
kivételével.
10. Amennyiben az Adatkezelő utasítása az Adatfeldolgozó szerint adatvédelmi rendelkezést sért,
arról az Adatkezelőt haladéktalanul tájékoztatja.
11. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződéssel megbízott Adatfeldolgozó
megbízásáról az általa kezelt személyes adatok érintettjeit tájékoztatja.
A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
12. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által tárhelyre feltöltött valamennyi személyes adatot jogosult
kezelni a 2. pontnak megfelelően, beleértve az Adatkezelő honlapján elhelyezett cookiek által
gyűjtött adatokat is. Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy jogi felelősség terheli a személyes
adatok gyűjtésének és tárhelyre feltöltésének jogszerűségéért.
13. Az Adatkezelő szavatol az általa végzett adatkezelés jogszerűségéért. Az Adatfeldolgozó nem
ellenőrzi az Adatkezelő adatfeldolgozásának jogszerűségét, az Adatfeldolgozó kizárólag a maga
által végzett adatkezelés jogszerűségéért felelős. Ugyanakkor amennyiben az Adatfeldolgozó
tudomására jut az Adatkezelő személyes adatokat érintő jogsértése, a jogsértés tényéről az
Adatkezelőt tájékoztatja, valamint felhívja jogszerű állapot helyreállítására.
14. Az Adatkezelő szavatol azért, hogy jogellenesen nem tölt fel és tárol személyes adatokat az
Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyen.
15. Az Adatkezelő kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy olyan személyes adatokat, melyek
kezelésének jogalapja a hozzájárulás az Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyen kizárólag
titkosítva, vagy álnevesítve (cookiek által gyűjtött adatok esetében), vagy jelszóval védve tölt
fel.
AZ ADATFELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA
16. Az Adatfeldolgozó a tárhelyre feltöltött személyes adatokat addig kezeli a 2. pontnak
megfelelően, a tárhely szolgáltatási szerződés időtartama alatt, míg azokat az Adatkezelő nem
törli a tárhelyről. Az Adatfeldolgozó önálló akaratelhatározásból történő adattörlésre nem
jogosult, amennyiben az Adatkezelő a tárhelyszolgáltatási szerződésében foglalt fizetési
kötelezettségeinek eleget tesz. A személyes adatok lehető legrövidebb ideig történő
megtartásáért, és a lehetőség szerinti leghamarabbi törlésért az Adatkezelő felelős. Az
Adatkezelő tudomásul veszi, hogy az Adatfeldolgozó heti rendszerességű adatmentéseket
végez, melyek során a korábban tárolt adatokat felülírják az aktuálisan tárolt adatok.
AZ ÉRINTETTEK KÖRE
17. Az érintettek köre az Adatfeldolgozó által biztosított tárhelyre mentett személyes adatok
érintettjeivel azonos.
AZ ADATFELDOLGOZÁS BIZALMASSÁGA
18. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőtől származó személyes adatokat bizalmasan kezeli, a
megbízás ellátása során Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adatot és információt
kizárólag Adatkezelő hasznosíthat.
19. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik
személyre.

20. Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, illetve elektronikusan tárolt adatok
megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az adatokhoz történő, illetéktelen személyek általi
hozzáférést köteles megakadályozni, e kötelezettsége szándékos vagy gondatlan
megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.
21. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy a személyes adatokhoz hozzáférő személyek titoktartási
kötelezettséget vállaljanak, vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség
hatálya alatt álljanak, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket a személyeket felkészíti
a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések szempontjából.
22. Az Adatfeldolgozót a tudomására jutott személyes adatok tekintetében a titoktartási
kötelezettsége a jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése után is fennmarad.
23. Az Adatkezelő ugyanakkor saját hatáskörében gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek
az általa kezelt személyes adatokhoz ne férhessenek hozzá, illetőleg azok a személyek, akiknek
hozzáférése szükséges, titoktartási kötelezettség hatálya alatt álljanak.
24. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek kiküszöböléséhez szükséges költségek azt a
felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal tekintetében felelőssége fennáll.
ADATBIZTONSÁG
25. Az Adatfeldolgozó a tőle elvárható gondossággal jár el az adatkezelés során, az elvárható
adatbiztonsági intézkedéséket megteszi, a jogszabályi előírásokat betartja, valamint alkalmazza
azokat a technikai vívmányokat, melyek elősegítik az adatkezelése biztonságát és az adat
védelmét.
26. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatfelhasználó gondoskodik arról, hogy az Adatkezelő
számára az adat hozzáférhető legyen, hitelessége és változatlansága biztosított és igazolható
legyen.
27. Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy az Adatfeldolgozó technikai fejlesztései okán
közreműködése szükséges lehet az adatokhoz való zavartalan hozzáférés érdekében.
Amennyiben az Adatkezelő az Adatfeldolgozó felszólítása ellenére nem teszi meg az
Adatfeldolgozó által írásban közölt szükséges lépéseket a kijelölt határidőre, úgy a tárolt
adatokhoz való hozzáférése akadályoztatva lehet a szükséges lépések megtételéig.
28. Az Adatfeldolgozó biztosítja a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását
és ellenálló képességét, a tárhely szolgáltatás keretében tárolt adatokat az általa üzemeltett
szerveken történik, melyeket szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal véd,
tűzfalat és vírusírtót alkalmaz.
29. Az Adatfeldolgozó szintén gondoskodik az adattárolásra használt eszközök szükséges,
rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről, az ésszerűen elérhető leghatékonyabb,
legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza, az adatokat tároló szervereket megfelelő
fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is.
30. Az Adatfeldolgozó az alkalmazott rendszereit megfigyeli annak érdekében, hogy minden
biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény
esetében. Azonban a Felek tudomásul veszik, hogy az Internet kockázatait nem lehet teljes
mértékben kiküszöbölni, az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló
kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatfeldolgozót felelősség nem
terheli.

31. Az Adatfeldolgozó továbbá biztosítja fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való
képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását
kellő időben vissza lehet állítani.
32. Az Adatfeldolgozó jogosulatlan email fiók hozzáférés (feltörés) esetén az Adatkezelő email
fiókját felfüggeszti az Adatkezelő jelszócserére való felszólítása mellett. Az email fiók az új
jelszó Adatfeldolgozónak való bejelentéséig marad felfüggesztve, az új jelszó bealításának
megtörténte után az Adatfeldolgozó haladéktalanul intézkedik az email fiók működésének
helyreállításáról.
33. Az Adatfeldolgozó tevékenysége során a honlapján közzétett adatvédelmi tájékoztatónak
megfelelően jár el, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. Az Adatfeldolgozó kötelezettséget
vállal arra, hogy a mindenkori közzétett adatvédelmi tájékoztatója megfelel a valós
adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeinek.
TOVÁBBI ADATFELDOLGOZÓ MEGBÍZÁSA
34. További adatfeldolgozó csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával bízható meg.
Amennyiben más adatfeldolgozó megbízásához az Adatkezelő hozzájárul, a jelen szerződésben
foglalt kötelezettségeket minden további adatfeldolgozót is terhelnek.
EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ ÉRINTETT JOGÉRVÉNYESÍTÉSE SORÁN
35. Az Adatfeldolgozó köteles együttműködni az adatkezelővel a személyes adatok érintettjeinek
jogérvényesítése során.
ADATVÉDELMI INCIDENS
36. Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően
indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek. A bejelentésben ismerteti az
adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek hozzávetőleges számát, az érintett adatok
kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint a valószínűsíthető következményeket és az
incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket.
ELSZÁMOLTATHATÓSÁG
37. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden információt, amely az
adatkezelő GDPR rendeletben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése igazolásához
szükségesek.
AUDIT JOGA
38. Az Adatkezelő által megbízott ellenőr által végzett auditokat az Adatfeldolgozó minden tőle
elvárható módon elősegíti.
ADATOK VISSZAJUTTATÁSA TÖRLÉSE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE ESETÉN
39. Amennyiben az Adatfeldolgozó és az Adatkezelő között létrejött tárhelyszolgáltatás megszűnik,
az Adatfeldolgozó az Adatkezelő által a tárhelyen elhelyezett személyes és egyéb adatokat
kettő munkanapon belül megsemmisíti, és törli a rendelkezésére álló másolatokat is, kivéve, ha
az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő. Az Adatkezelő vállalja, hogy
a számára szükséges adatokat a tárhely szolgáltatási szerződés megszűnésével egyidejűleg
saját adathordozójára lementi. Ugyanakkor az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a
tárhelyszolgáltatási szerződést az Adatfeldolgozó az Adatkezelő szerződésszegő díjfizetésének
hiánya miatt szünteti meg, úgy az Adatfeldolgozó jogosult az Adatkezelő által tárolt adatok

törlésére, illetőleg hozzáférhetetlenné tételére az Adatkezelő előzetes tájékoztatása és
adatmentési lehetőségének biztosítása nélkül is.
EGYEBEK
40. Jelen szerződés elektronikus formában köttetik meg, a Felek az elektronikus dokumentumokat
és értesítéseket írásbeli formának fogadják el. Kapcsolatot email útján tartanak a jelen
szerződésben meghatározott email címekről.
41. Az Adatkezelő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben a saját azonosító adatait maga tölti ki,
amennyiben az itt megadott adatok eltérnek az Adatfeldolgozó nyilvántartásában az
Adatkezelőről nyilvántartott adatoktól, úgy azt az Adatfeldolgozó adatmódosításnak tekinti, és
a módosítást átvezeti a nyilvántartásaiban az Adatkezelőre vonatkozóan, amihez az Adatkezelő
jelen szerződés aláírásával hozzájárul.
42. Jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek közös megállapodása alapján érvényes.
43. A Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettséget vállalnak.
44. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden olyan körülményről tájékoztatják egymást,
amely a szerződés teljesítését, illetve a másik Fél jogos érdekét érinti. A bejelentési
kötelezettség elmulasztásából eredő károkért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik.
45. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén e
nélkül is tájékoztatni tevékenységéről.
46. Felek kijelentik, hogy az adatfeldolgozási feladatok ellátásáért Adatkezelőt jelen szerződés
alapján fizetési kötelezettség nem terheli.
47. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben re az európai uniós és magyar jog
szabályai az irányadóak, különösen, a Polgári Törvénykönyvről szóló. 2013. évi V. törvény, a
2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(Infotv.), a 2003. évi C. törvény- az elektronikus hírközlésről (Eht.), valamint a GDPR rendelet.
48. Jelen szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem jelenti a teljes
szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő rendelkezés vagy rész
nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg, vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában
a szerződés értelmetlenné vagy értelmezhetetlenné válna.
49. Amennyiben jogszabály változás azt indokolja, a Felek kifejezett kötelezettséget vállalnak jelen
szerződés módosításában való együttműködésre.
50. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás kérdéseket
elsődlegesen egymás között, tárgyalások útján kísérelik meg rendezni.
Jelen szerződést a Felek – az alulírott helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt:………………………………………………………

Adatfeldolgozó

Adatkezelő

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT TOVÁBBI (ALVÁLLALKOZÓ) ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL
AZ a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETÉNEK (a továbbiakban GDPR) megfelelően
Alulírott Domain Regisztráció Kft, székhely: 1196 Budapest, Nagysándor József u 158., adószám:
14035971-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-903212,
email cím: info@domainregisztraciokft.hu telefonszám: +36 20 9999 771,
mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó) kijelenti, hogy a
……………………………………………………………………………………….……………………….…………………………………..
székhely: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
adószám: ……………………………………………….cégjegyzékszám:…………………………………… …………………..
email cím: ………………………………………………………………telefonszám:………………………………………………..
, mint adatkezelővel (a továbbiakban Adatkezelő) kötött szolgáltatási szerződésének teljesítése
érdekében a következő alvállalkozókat veszi igénybe megbízási szerződés keretében, akikre azonos
feltételek és kötelezettségek vonatkoznak, mint az Adatfeldolgozóra:
,Topa Lajos aki alvállalkozóként látja el a szervermérnöki és rendszergazdai feladatokat, valamint
, Szlovák Gábor aki alvállalkozóként adminisztratív feladatokat lát el az adatfeldolgozói és
szolgáltatási szerződés teljesítése érdekében.
Az Adatkezelő jelen nyilatkozat aláírásával a fentnevezett alvállalkozók adatfeldolgozói bevonásához
és tevékenységéhez kifejezetten hozzájárul.
Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy más adatfeldolgozót tevékenysége során nem bíz meg.
Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az alvállalkozók körében, illetőleg
személyében változás történik, az Adatkezelő szükséges hozzájárulását haladéktalanul beszerzi.

Kelt:………………………………………………………
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