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Adatlap .hu közdomainek alá történő
internet domaindelegálás igénylése
(A kötelezően kitöltendő rovatok vastagon szedve!)

Az igénylő által választott domain név/nevek (külön lapon aláírt lista
csatolható!):
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Új igény? 
Módosítás: 
Oka: ................................................................................................................

Igénylő jogi státusza:
Igénylő teljes neve (magyarul): ....................................................................
szervezet esetén angolul is: ....................................................................
Igénylő személyigazolvány száma (cég esetén adószám): ................................
Igénylő postai címe: ..................................................................................
telefonszáma: .......................................... faxszám: .................................
e-mail címe: ...........................................................

Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (ha különbözik az igénylőtől)
neve: ........................................................................................................
postai címe: ..............................................................................................
telefonszáma: .......................................... faxszám: .................................
e-mail címe: ...........................................................

1/3 oldal

Szolgáltató: Mikroháló Kft.

Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-353-9000

Adószám: 13240323-2-42
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-197099
Székhely és postacím:
1105 Budapest Martinovics tér 4/a.
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700581-48429106-51100005

Honlap címe: www.mikrohalo.hu
Hibabejelentő: 06-1-353-9000
Fax száma: 06–1-353-9002

Kijelentem, hogy
• a Domain–regisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor
hatályos Domain–regisztrációs Szabályzat előírásait betartom;
• a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos
kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
• tudomásul veszem, hogy az igények Domainregisztrációs Szabályzatnak
való megfelelőségével kapcsolatos vita esetén a Regisztrátor és a
Nyilvántartó a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát;
• a választott domain névvel kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem
magamat az Alternatív Vitarendező Fórum döntésének, és tudomásul
veszem, hogy a választott domain névvel kapcsolatosan ellenem indult
jogvitában jogorvoslati igényt kizárólag a Kérelmezővel szemben
érvényesíthetek, továbbá, hogy az alternatív vitarendezés során hozott
döntés végrehajtásáért sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel;
• 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;
• 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;
• rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek)
engedélyével a személyes adatainak a nyilvántartásban történő kezelésére
vonatkozóan;
• az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.

Dátum: .....................................................................................................
Az igénylő (vagy képviselőjének) neve:
………………………………………..

…………………………………
Igénylő (cégszerű) aláírása

Az igényt átvevő
Regisztrátor neve: .................................................................................
az átvétel ideje: .....................................................................................
a Regisztrátor aláírása: ..........................................................................
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Amennyiben az adminisztratív kapcsolattartó magánszemély, szükséges a
következő nyilatkozat kitöltése:
Alulírott
név: ......................................................................................................................
postacím: ..............................................................................................................
e-mail cím: ............................................... telefonszám: ........................................
hozzájárulok az itt megjelölt személyes adataimnak - mint kapcsolattartó
adatainak - a .hu domain név nyilvántartásában a Domain regisztrációs
szabályzatnak megfelelően történő kezeléséhez.
A Nyilvántartó Adatvédelmi tájékoztatóját (http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf), különös tekintettel annak 2.1.b) pontjára - megismertem és elfogadom.

Kelt:

…………………………………………
Aláírás

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú 1.

Tanú 2.

Név: ....................................................... Név: ......................................................
Cím:....................................................... Cím: ......................................................
Aláírás: .................................................. Aláírás: .................................................
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