Megrendelőlap domain név delegáláshoz és fenntartáshoz

Rackhost Zrt.
6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 41.
Tel.: +36 1 445 1200
Fax.: +36 1 445 1201
E-mail: info@rackhost.hu

Domain adatai
Választott domain név:

DNS szerver (elsődleges):

ns1.dns24.hu

Típus: új igény / regisztrátorváltás / adatmódosítás

DNS szerver (másodlagos):

ns2.dns24.hu

Igénylő adatai
Igénylő neve:
Jogi státusza:

személy / szervezet

Személy személyi ig. száma:

Ország:

Szervezet adószáma:

Irányítószám:

Email:

Település:

Telefonszám:

Utca, házszám:

Adminisztratív kapcsolattartó (akkor töltse ki, ha meg tud adni céget mint adminisztratív kapcsolattartó)
Adminisztratív kapcsolattartó neve:
Jogi státusza:

szervezet

Ország:

Szervezet adószáma:

Irányítószám:

Email:

Település:

Telefonszám:

Utca, házszám:

A megrendelőlap aláírásával megbízom a Rackhost Zrt.-t a fenti domain név regisztrációjával és egyben
kijelentem, hogy:
1.)
a Domainregisztrációs Szabályzatot (http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html) ismerem,
elfogadom és a mindenkor hatályos Domainregisztrációs Szabályzat, előírásait betartom;
2.)
a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Nyilvántartó és a
Regisztrátor döntését elfogadom;
3.)
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;
4.)
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;
5.)
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;
6.)
rendelkezem a kapcsolattartóként megjelölt természetes személy(ek) engedélyével a személyes adatainak a
nyilvántartásban történő kezelésére vonatkozóan;
7.)
az Igénylőlapot teljes egészében elolvastam, és egyetértőleg aláírtam.
Dátum: _______________________
Igénylő (cégszerű) aláírása
Az adatok valódiságát igazolom:
Tanú 1.:

Tanú 2.:

Név: ________________________________________ Név: ________________________________________
Cím: ________________________________________ Cím: ________________________________________
Aláírás: ______________________________________ Aláírás: ______________________________________

