IGÉNYLŐLAP
hu közdomainek alá történő Internet domain delegálás igényléséhez
Töltse ki az űrlapot (elektronikusan is megteheti), majd kinyomtatva és aláírva küldje el címünkre: 23VNet Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. III. em.
Természetesen faxon, faxon vagy e-mailen is megküldheti az igénylőlapot.. Fax: (36 1) 450-1223; e-mail: info@net23.hu

A választott domain információi:
Domain név:
Névszerverek (ha a megrendelő biztosítja):
Új igény

elsődleges:

Kapcsolattartó módosítás

másodlagos:
Tulajdonos módosítás

Átkérés

Az Igénylő cég (szervezet) vagy magánszemély adatai:
Igénylő teljes neve (magyarul):
Irányítószám, település, utca, házszám:
E-mail cím:
Telefonszám:
Az Igénylő azonosítója (személyi igazolvány szám, ha szervezet akkor adószám):
Az Igénylő által kijelölt adminisztratív kapcsolattartó (amennyiben különbözik az igénylőtől):
Név:
E-mail cím:
Telefon: / Fax:
Irányítószám, település, utca, házszám:
Ha a kapcsolattartó az igénylőtől eltérő természetes személy, akkor hozzájárulás (nyilatkozat) szükséges személyes adatainak kezeléséhez.

Kijelentem, hogy:
• a domain delegálást saját kockázatomra igénylem és sem a Nyilvántartót sem a Regisztrátort nem terheli felelősség sem a domain
delegálásából, sem annak elutasításából, felmondásából, felfüggesztéséből vagy visszavonásából esetlegesen keletkező közvetlen
vagy közvetett károkért;
• a Domain regisztrációs Szabályzatot ismerem, elfogadom és a mindenkor hatályos Domain regisztrációs Szabályzatelő írásait
betartom;
• a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a Regisztrátor döntését elfogadom;
• tudomásul veszem, hogy az igények Domain regisztrációs 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;
• 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.
A mindenkor hatályos Domain regisztrációs Szabályzat itt tekinthető meg: http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.htm

Kelt:

P.H
Igénylő aláírása

