Regisztrátor:

Igénylőlap .hu

Infotechna Kft.
1037 Budapest, Zay u. 3
Tel: +36 1 3272090
www.infotechna.hu
domain@infotechna.hu

domain regisztrációhoz
Az igénylő által
választott

Ügyintézés célja:
__ Regisztráció
__ módosítás

domain név/nevek:
(külön lapon, több név lista alapján igényelhető)

(Figyelem! Hiányosan kitöltött adatlap esetén a Regisztrátor nem tudja vállalni a gyors ügyintézést.)

Igénylő adatai:(személyazonosító okmányában vagy a nyilvántartásba vételét elrendelő határozatban szereplő)

Neve:
azonosítója:
címe:
E-Mail címe:

:

(jogi személy esetén adószám vagy cégbejegyzés szám, természetes személy esetén személyigazolvány)

Telefon:
X – ha a számlázási adatok megegyeznek az igénylő adataival vagy adja meg

Számlázási adatok:
Név:
Cím:
Adószám:

Kapcsolattartó:
(számla) Email:
(Mobil) Telefon:

Az igénylőlap benyújtásával megbízom az Infotechna Kft.-t, mint Regisztrátori feladatok ellátásával és egyben 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 igénynek, illetve a domain használatának a Domain regisztrációs 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;
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, illetve elfogadom.

Dátum:
Igénylő (cégszerű) aláírása

Az igénylő (vagy képviselőjének) neve
Az igényt átvevő Regisztrátor megjegyzése, az átvétel ideje, aláírása:
Adminisztratív kapcsolattartó: megegyezik az igénylő adataival, ha nem kérjük adja meg:
Név:

Cím:

Tel:

A domain regisztrációjával együtt kérem a következő technikai beállítást:

Megjegyzés: Domain regisztráció vagy módosítás esetén az igénylő kérheti: név szerver, A record, vagy más
átirányítást beállítását. Módosítás külön díjjal járhat.
A Regisztrátor csak abban az esetben tudja a technikai feltételeket biztosítani, ha saját standard beállításait
használja (díjmentesen biztosítva). Minden más esetben az Igénylő kötelessége a megfelelő beállítás
biztosítása. Név szerver megadása esetén kérjük a szolgáltató (Tech.) adatait is megadni.

E-Mail:

Névszerver:
________________________________________
Tech. és adatai:

Figyelem! Kérjük az adatlapot géppel, vagy olvashatóan nyomtatott betűkkel kitölteni.
A gyorsabb ügyintézés érdekében, a kitöltött és aláírt adatlap másolatát küldje a domain@infotechna.hu címre, az eredeti példányt pedig postai úton az

Infotechna Kft. 1037 Budapest Zay u. 3
címre. Az adatlap a domain név delegálásának megszűnéséig, vagy módosításáig megőrizendő.

