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A jelen akkreditált regisztrátori megállapodás („megállapodás”) az EURid vzw és (regisztrátor
neve („Ön”)) között jön létre, és meghatározza az Ön .eu domainnevek és azok más írásmódú
változatai akkreditált regisztrátoraként való működésének feltételeit, valamint az ebből eredő
jogokat és kötelezettségeket.

1

DEFINÍCIÓK

„Akkreditációs folyamat” – az Ön kérelme, az Ön kérelmének elfogadása és az Ön
akkreditációjának írásbeli megerősítése, a jelen megállapodás aláírása, a jelen megállapodás
folyamatos betartása és a vonatkozó díjak megfizetése.
„(Akkreditált) regisztrátor” (vagy „Ön”) – az a természetes személy vagy jogi személy, aki
vagy amely az akkreditációnkat megszerezve regisztrációs szolgáltatásokat nyújt a domainnév
jogosultjának közvetlenül vagy viszonteladóin, ügynökein vagy alvállalkozóin keresztül, a jelen
megállapodás szerint.
„Vonatkozó adatvédelmi jogszabály” – a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016.
április 27-i 2016/679 rendelet („GDPR”), a vonatkozó nemzeti adatvédelmi jogszabályok, az
ilyen jogszabályokból következő egyéb szabályozási útmutatásokkal együtt, a mindenkor
hatályos változatban.
„Adatkezelő” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.
„Domainnév” – bármely, a .eu felső szintű domain vagy annak más írásmódú rendelkezésre
álló változatai (.ею és .ευ) alatt regisztrált domainnév.
„Szükséges regisztrátori adatkezelés” – egy bejegyzést kérő személy személyes adatainak
Ön általi kezelése, amely adatkezelés kizárólag a bejegyzést kérő személlyel kapcsolatos
ügyfélkezelés céljából, feltétlenül szükséges; vagy ha az adatkezelés más domainnévnyilvántartó nevében történik; illetve ha az adatkezelés a kizárólag az Ön által és kizárólag az
Ön nevében történő technikai szolgáltatásnyújtáshoz, feltétlenül szükséges.
„Személyes adat” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.
„Adatvédelmi incidens” – a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi.
„Adatkezelés” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.
„Adatfeldolgozó” – a GDPR-ban meghatározott jelentéssel bír.
„Bejegyzést kérő személy” vagy a „domainnév jogosultja” – természetes személy vagy
olyan jogi személy, amelyet a jogi személy nevében való eljárásra felhatalmazott személy
képvisel, aki vagy amely egy regisztrátoron keresztül bejegyeztetett egy domainnevet.
„Regisztráció” – a domainnév használatára a bejegyzést kérő személynek korlátozott,
megújítható időtartamra, tulajdonjog átruházása nélkül és (1) a . eu, . ею és . ευ domainnevekre
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vonatkozó általános feltételeink, valamint (2) az Európai Unió valamely intézménye által ezzel
kapcsolatban elfogadott bármely jogszabályi vagy egyéb nyilatkozat szerint biztosított jog.
„Regisztrációs szolgáltatások” – a bejegyzést kérő személyek számára felkínált
domainnevek regisztrációja, megújítása, frissítése, átruházása és kezelése, valamint a
domainnevekkel kapcsolatos egyéb technikai szolgáltatások.
„Nyilvántartó” (vagy „mi”, vagy „minket”) – az EURid vzw non-profit társaság (RPR Brussel
– VAT BE 0864.240.405, székhely: Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium), a .eu felső szintű
domain és annak más írásmódú rendelkezésre álló változatainak Európai Bizottság által kijelölt
nyilvántartója.
„Szabályok” – a .eu és más írásmód szerinti változatai alatti domainnevekre alkalmazandó
valamennyi (európai uniós) jogszabály, rendelet és szabály, a .eu, .ею és .ευ domainnevekre
vonatkozó Általános feltételek, az Alternatív Vitarendezési (ADR) Szabályzat, az Adatvédelmi
irányelvek és minden, a nyilvántartó https://eurid.eu/ weboldalán közzétett alkalmazandó
szabályzat, szabály és/vagy rendelet.
„Második szintű (domain)” – a domainnévrendszer (DNS) hierarchiájának második szintjén,
közvetlenül egy felső szintű domain (TLD) alatt található név, mint példálul az „eurid” a
„www.eurid.eu” névben.
„Spekulatív és visszaélésszerű bejegyzés” – olyan bejegyzés, amely azonos vagy
megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amelyre valamely nemzeti és/vagy a közösségi jog
alapján elismert vagy keletkezett jog vonatkozik, és amelyet: (a) jogosultja jog vagy jogos érdek
nélkül jegyeztetett be; vagy (b) rosszhiszeműen jegyeztettek be vagy használnak.
„Felső szintű (domain)” vagy „TLD” – a DNS hierarchiájának tetején található név. A TLD az
utolsó pont („.”) után található betűegyüttesre utal, mint például a „.eu” a „www.eurid.eu” névben.
A nyilvántartó dönt arról, hogy mely második szintű domaineket engedélyezi a .eu felső szintű
domain alatt

2

AZ ÖN SZEREPE AKKREDITÁLT
REGISZTRÁTORKÉNT

2.1

Az Ön akkreditációja

A jelen megállapodás aláírásával vagy a regisztrációs szolgáltatások nyújtásának folytatásával
Ön kijelenti, hogy jelenleg megfelel és a megállapodás időtartama alatt továbbra is meg fog
felelni az alábbi akkreditációs kritériumoknak:

2.1.1. Benyújtja a vállalkozása hivatalos adatait, mint például (az adott esetnek megfelelően:
•
•
•
•
•
•
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a cégjegyzékben szereplő hivatalos cégnév és jogi forma
cégjegyzékszám
a cégjegyzékben szereplő cím
a cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve (a közzététel szerint)
adószám
a legutóbbi, hatályos adatok szerinti cégkivonat

•

a legutóbbi (egységes szerkezetű) létesítő okirat

2.1.2. Az alábbiak révén igazolja jó pénzügyi helyzetét:
•
•
•

a megadott összeg teljes kifizetése (előleg)
az előző pénzügyi év(ek) pénzügyi beszámolói (csak korábban már létező jogi személyek
esetében)
kereskedelmi felelősségbiztosítás meglétének bizonyítéka

2.1.3. Ön az Európai Unió legalább egy hivatalos nyelvén rendelkezik működő weboldallal, amely
legalább a következőket tartalmazza:

•
•

az Önre vonatkozó minden azonosító adat (például a hivatalos cégnév, jogi forma,
nyilvántartási szám, cím, telefonszám, e-mail-cím és weboldal)
egyértelmű tájékoztatás az Ön által kínált szolgáltatásokról és az árakról
a domain elérhetőségének ellenőrzése vagy a https://whois.eurid.eu oldalra mutató
hivatkozás

2.1.4 Ön a weboldalán vagy más vonatkozó üzleti anyagaiban jelzettek szerint az Európai Unió
hivatalos nyelveinek legalább egyikén megfelelő ügyfélszolgálatot biztosít a bejegyzést kérő
személyeknek telefonon, e-mailben, chaten vagy más módon.
2.1.5. Ön szavatolja, hogy elérhetővé teszi a szabályokat a bejegyzést kérő személyek
számára, és gondoskodik róla, hogy a szabályokat elfogadják.
2.1.6. Ön rendelkezik a domainnév-regisztrációs szolgáltatások szakszerű megvalósításához és
támogatásához szükséges műszaki kompetenciával.
2.1.7. Az akkreditációs folyamat részeként Ön megfizet legalább 2500 EUR (kétezer-ötszáz
euró) előleget (a banki vagy átutalási díjakat nem számítva).
2.1.8. Ön aktív regisztrátor, azaz
i. évente legalább 500 EUR (ötszáz euró) összegű fizetendő tranzakcióval kell rendelkeznie. Ha
ezt a minimum 500 EUR (ötszáz euró) összeget nem éri el, a fennmaradó összeg arányosan
kiszámlázásra kerül (az újonnan akkreditált regisztrátorok az akkreditáció első évében ez alól
mentesülnek); és ii. évente legalább egyszer be kell jelentkeznie a https://registry.eu platformra,
és ellenőriznie kell, hogy elérhetőségei helyesek és naprakészek-e. Amennyiben nem, az
adatok frissítése érdekében haladéktalanul értesítenie kell minket.
2.1.9. Az Ön akkreditációs kérelmének elutasítása esetén az új kérelem engedélyezése előtt
legalább egy (1) éves várakozási időt írunk elő.

A jelen megállapodás időtartama alatt bármikor jogunkban áll ellenőrizni, hogy Ön továbbra is
megfelel-e ezeknek a kritériumoknak.

2.2

Az Önt akkreditált regisztrátorként megillető jogok

2.2.1. Akkreditált regisztrátorként Ön nem kizárólagos joggal rendelkezik arra, hogy a jelen
megállapodásban meghatározott feltételek szerint regisztrációs szolgáltatásokat nyújtson a
bejegyzést kérő személyeknek. A jelen megállapodás nem jogosítja fel Önt, és nem ad Önnek
hatáskört vagy felhatalmazást a nyilvántartó működtetésére vagy irányítására.
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2.2.2. A domainnév Ön általi bejegyzésekor vagy megújításakor feljogosítjuk a domainnév
jogosultját az adott domainnév használatára, és azt nyilvántartásba vesszük. A domainnév
használatára vonatkozó jogot csak akkor adjuk meg, ha a regisztráció megfelel a szabályoknak.
2.2.3. Akkreditált regisztrátorként Ön egy fiókot kap a https://registry.eu oldalon. Ezt a
regisztrátori felületet Ön az 5.2. pontnak megfelelően használhatja.
2.2.4. Akkreditált regisztrátorként Ön az „EURid akkreditált regisztrátor” kifejezést és a hozzá
tartozó logót kizárólag a jelen megállapodás időtartama alatt használhatja, a https://registry.eu
oldalon közzétett utasításaink és iránymutatásaink szerint.

2.3

Az Önt akkreditált regisztrátorként terhelő
kötelezettségek

2.3.1 Ön köteles megbizonyosodni és írásos feljegyzést készíteni arról, hogy a bejegyzést kérő
személy, akinek a nevében Ön domainnevet regisztrál, elfogadta a regisztráció időpontjában
hatályos szabályokat, és be is tartja a szabályokban lefektetett minden követelményt, ide értve
többek között annak megerősítését, hogy a bejegyzést kérő személy tudomása szerint a
domainnév regisztrációja jóhiszemben történt, az semmilyen harmadik fél jogait nem sérti, és a
bejegyzést kérő személy a szabályokban meghatározottak szerint minden jogosultsági feltételnek
megfelel.
2.3.2 Ön az első felszólításunkra, indokolatlan késedelem nélkül írásos bizonyítékot szolgáltat
nekünk arról, hogy a bejegyzést kérő személy elfogadta a szabályokat és vállalta azok betartását.
2.3.3 A bejegyzést kérő személy ilyen irányú kifejezett utasítása hiányában Ön nem regisztrálhat
domainneveket. A fentiek sérelme nélkül Ön regisztrálhat – kizárólag saját használatra –
korlátozott számú domainnevet anélkül, hogy erre egy bejegyzést kérő személy kifejezetten
utasította volna. A jelen bekezdés alkalmazásában az olyan domainnevek, amelyek az Önéhez
hasonló vagy Önhöz kapcsolt regisztrációs adatokkal (pl.: ugyanaz a telefonszám vagy e-mailcím, ugyanaz a kapcsolattartó) kerültek regisztrációra, nem tekintendők a bejegyzést kérő
személy utasítására regisztrált domainneveknek.
2.3.4 Ön gondoskodik arról, hogy a domainnévhez kapcsolódó, hozzánk benyújtott regisztrációs
adatok pontosak, teljesek és naprakészek legyenek, és hogy ezek az adatok a bejegyzést kérő
személy adatai, ne pedig az Ön saját adatai legyenek. A bejegyzést kérő személy kapcsolattartási
adatai között megadott e-mail-cím kizárólag a bejegyzést kérő személyé, és nem lehet az Öné,
kivéve, ha Ön bizonyítani tudja, hogy a bejegyzést kérő személy kifejezetten másként kérte.
2.3.5 Ön minden bejegyzést kérő személyt időben tájékoztat minden olyan információról, amely
releváns és/vagy hatással lehet a bejegyzést kérő személy és közöttünk létrejött kapcsolatra.
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor felvegyük a kapcsolatot a bejegyzést kérő személlyel, hogy
megbizonyosodjunk róla, hogy minden releváns információt megkapott.
2.3.6 Ön gondoskodik arról, hogy a domainnév-regisztráció időtartama – amelyről Ön a
bejegyzést kérő személlyel közösen megállapodott – mindenkor egyezzen a regisztrációs
adatbázisban és a webalapú WHOIS szolgáltatásban található hivatalos regisztráció
időtartamával.
2.3.7 Ön a regisztrációs szolgáltatásokkal kapcsolatban támogatást mind a bejegyzést kérő
személynek, mind nekünk, továbbá mindenben együttműködik a bejegyzést kérő személlyel és
velünk.
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2.3.8 Ön megfelelő intézkedéseket tesz a spekulatív és visszaélésszerű regisztrációk elkerülése
érdekében.
2.3.9 Ön betartja a szabályokat, és tartózkodik attól, hogy akár közvetlenül, akár közvetve
együttműködjön bármely olyan féllel, aki megsérti a szabályokat, vagy aki ilyen jogsértésre buzdít.
Ön haladéktalanul tájékoztat minket minden ilyen visszaélésről..
2.3.10 Ha Ön harmadik felet vesz igénybe a domainnév-regisztrációs szolgáltatásaihoz, Ön teljes
mértékben felelős az ilyen harmadik félért, és biztosítania kell, hogy az ilyen harmadik fél
mindenkor megfeleljen a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeknek.
2.3.11 Ön tájékoztat bennünket a szervezete jogi struktúrájában vagy tulajdonosi hátterében
bekövetkező minden jelentősebb változásról
2.3.12 A weboldalán és a platformunkon megtalálható elérhetőségeit Ön pontosan, hiánytalanul
és naprakészen tartja, hogy bármikor felvehessük Önnel a kapcsolatot

3

AZ ÖN SZEREPE ADATFELDOLGOZÓKÉNT

Adatkezelőként ezennel megbízzuk Önt mint adatfeldolgozót a bejegyzést kérő személyek
bizonyos kategóriájú személyes adatainak kezelésével. Ebben az összefüggésben Ön az ilyen
személyes adatokat kizárólag a regisztrációs szolgáltatások elvégzése céljából, a mi
megbízásunkból és utasításainkkal összhangban kezeli. A kétségek elkerülése végett, a jelen
megállapodás egyetlen rendelkezése sem akadályozza Önt abban, hogy a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban a szükséges regisztrátori adatkezelést elvégezze.
Az egyes szerepekről és kötelezettségekről további tájékoztatást talál a https://registry.eu
weboldalon.

Az Ön adatkezelési tevékenységekkel kapcsolatos kötelezettségei
A nevünkben adatfeldolgozóként végzett regisztrációs szolgáltatásokkal és adatkezelési
tevékenységekkel kapcsolatban Ön köteles:
•
átlátható adatvédelmi szabályzattal rendelkezni, amely megfelel a vonatkozó
adatvédelmi jogszabályoknak, és amelyről minden bejegyzést kérő személyt tájékoztat;
•
tájékoztatni minden bejegyzést kérő személyt arról, hogy a regisztrációs szolgáltatások
nyújtásához szükséges személyes adatokat Ön velünk mint adatkezelővel közli, illetve
hivatkozni a weboldalunkon található adatvédelmi irányelvekre, hogy a bejegyzést kérő személy
tájékozódhasson arról, hogyan kezeljük a kapott személyes adatokat;
•
adatvédelmi incidens felfedezését követően 48 órán belül tájékoztatni minket, segíteni a
jelen megállapodás keretében végzett regisztrációs szolgáltatások során gyűjtött személyes
adatokkal kapcsolatos adatvédelmi incidensekkel kapcsolatos értesítések kiküldésében,
bármilyen adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében és a felügyeleti hatóságokkal folytatott
kötelező előzetes konzultációban, a rendelkezésre álló információk figyelembe vételével;
•
indokolatlan késedelem nélkül értesíteni és minden tekintetben támogatni minket az
egyéni jogaikat (például hozzáférési, helyesbítési, törlési jog, az adatkezelés korlátozásához
való jog, adathordozhatósághoz való jog vagy a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás
joga) gyakorolni kívánó bejegyzést kérő személyek kérelmeivel vagy a vonatkozó adatvédelmi
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jogszabályokban előírt kötelezettségeinkkel kapcsolatos bármely más kérelemmel, panasszal
vagy közleménnyel kapcsolatban;
•
létrehozni és kezelni a nevünkben végzett adatkezelési tevékenységekkel, az
adatfeldolgozó (Ön) és az adatkezelő (mi) adataival, esettől függően a személyes adatok
továbbításával és az Ön által alkalmazott technikai és szervezési intézkedésekkel kapcsolatos
dokumentációt;
•
mindenben együttműködni velünk, és kérésünkre rendelkezésünkre bocsátani a
szükséges információkat, amelyek igazolják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok és a jelen
megállapodás szerinti kötelezettségek betartását;
•
bevezetni a személyes adatok jogellenes vagy jogosulatlan kezelése elleni védelemhez
szükséges intézkedéseket, valamint a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok által szükségesnek
minősített intézkedéseket;
•
a személyes adatokat bizalmasan kezelni, kivéve a személyes adatok kezelésébe
bevont alkalmazottjaival, megbízottjaival, alvállalkozóival vagy egyéb képviselőivel szemben,
akik:
o
o
o

előzőleg tájékoztatást kaptak a személyes adatok bizalmas természetéről és a
szükséges biztonsági intézkedésekről;
megfelelő képzést kaptak a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal kapcsolatban;
a személyes adatokat csak felhasználóhitelesítési és bejelentkezési folyamatokon
keresztül érhetik el; és szerződéses titoktartási és adatvédelmi kötelezettségek kötik
őket.

•
a személyes adatokhoz való hozzáférést azokra a személyekre korlátozzák, akiknek
feltétlenül szükséges a hozzáférés annak érdekében, hogy Ön a nevünkben adatkezelési
tevékenységeket végezzen.
•
Kérésre jelentést küldeni nekünk az elmúlt naptári év kapcsán: a) az Ön adatkezelési
tevékenységeiről, b) a személyes adatokhoz való hozzáférések naplóiról és c) az adatvédelmi
incidensekről.
A fentiek nem mentesítik Önt a szükséges regisztrátori adatkezelési tevékenységekre
vonatkozó adatvédelmi jogszabályok betartása alól.
Amennyiben Ön nem (vagy már nem) az Európai Gazdasági Térség vagy egy olyan ország
területén működik, amely az Európai Bizottság véleménye szerint nem biztosít az európai
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő szintű védelmet a személyes adatoknak, úgy Ön
bevezet minden olyan intézkedést, amelyet a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok az
adattovábbítás feltételeként előírnak.

4

DÍJAK ÉS KIFIZETÉS

Az akkreditációs folyamat részeként Ön köteles legalább 2500 EUR (kétezer-ötszáz euró)
előleget (a banki vagy átutalási díjakat nem számítva) megfizetni.
Ön minden bejegyzést kérő személy nevében, minden egyes domainnévre vonatkozó fizetendő
tranzakció után megfizeti a vonatkozó díjat. Az ilyen fizetendő, a weboldalunkon felsorolt
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tranzakciók közé tartozik többek között a domainnevek regisztrációja, megújítása,
meghosszabbítása, újraaktiválása, a nyilvántartási zárlat és a (tömeges) átruházás.
A fizetendő tranzakciókra vonatkozó díjak változtatásának jogát fenntartjuk, amelyről Önt a
megadott e-mail-címén legkésőbb harminc (30) nappal a módosított díjak érvénybe lépését
megelőzően értesítjük. Az előleg összegére vonatkozóan kamatfizetési kötelezettségünk nincs.
Havonta számlát küldünk Önnek, és a domainnevekhez kapcsolódó minden fizetendő
tranzakciót levonunk ebből az összegből. A lejáratig nem törölt domainneveket automatikusan
megújítjuk, a vonatkozó díjakat pedig automatikusan levonjuk az Ön számlájáról.
Domainnév-átruházások esetén az átruházásokra vonatkozó díjakat az átruházás érvénybe
lépésének pillanatában automatikusan levonjuk az átruházást kérvényező regisztrátor
számlájáról. Az átruházást kezdeményező regisztrátor által kifizetett díjakat sem részben, sem
egészben nem térítjük vissza.
Ön a számláinkat azok keltétől számított harminc (30) napon belül megfizeti. Késedelmes
fizetés esetén – külön értesítés nélkül – kamatot és kötbért számolunk fel. A kötbér egyenlő a
késedelmes összeg 10%-ával (minimum 250 EUR), a késedelmes összegre minden
megkezdett hónap után havi 1% kamatot számolunk fel. A fentiek nem érintik a jelen
megállapodásban szabályozott egyéb jogorvoslatokat.
Ha Ön legalább két (2) évig folyamatosan akkreditált regisztrátornak minősül, rendelkezik
európai bankszámlával és jelentkezett a SEPA-rendszerbe, akkor jelentkezhet az egységes
eurófizetési térség (SEPA) közvetlen terhelési rendszerébe. A SEPA-megbízás aláírását
követően az Ön bankszámláját megterheljük a fizetendő tranzakcióról szóló havi számlákban
meghatározott összegekkel, és a jövőbeni számlákból levonjuk az Ön számláján a megbízás
hatályba lépése után még rendelkezésre álló, előre kifizetett összeg egyenlegét.

Minden díj és kifizetés pénzneme az EUR; a regisztrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos,
átváltásból és árfolyam-ingadozásból eredő kockázatot Ön visel.

5
5.1

TECHNIKAI RENDELKEZÉSEK
A regisztrációs folyamat

A regisztrációs folyamat teljesen automatizált, Ön pedig köteles alkalmazni a regisztrációs
szolgáltatásokra általunk kifejlesztett eljárásokat. Ezeket az eljárásokat a https://registry.eu
weboldalon részletesen ismertetjük.
A regisztrációs folyamat változtatásának jogát fenntartjuk, amelyről Önt (a megadott e-mailcímén) legkésőbb harminc (30) nappal a módosított regisztrációs folyamat érvénybe lépését
megelőzően értesítjük, kivéve, ha jogszabályi változások, műszaki stabilitási vagy biztonsági
követelmények vagy sürgős beavatkozások másként kívánják. Ugyanakkor az Ön részére az
összes olyan technikai információt biztosítjuk, amelyre Önnek a folyamatok helyes
alkalmazásához szüksége lehet.
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5.2

Hozzáférés a rendszereinkhez és azok használata

Ön jóhiszeműen eljárva hozzáférhet a rendszereinkhez és használhatja is azokat az általunk
kiadott, a https://registry.eu weboldalon vagy egyéb úton az Ön számára elérhetővé tett
felhasználói kézikönyvben leírtaknak – mind funkcióban, mind technikailag – megfelelő módon.
Ön nem terhelheti túl a hálózatunkat, és más módon sem hátráltathat bennünket a
szolgáltatásaink nyújtásában. Nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely a
rendszereink vagy az internet stabilitását veszélyezteti.
Ön bármilyen hibás működés vagy a rendszert fenyegető veszély felfedezésének esetén
azonnal köteles értesíteni minket, és minden olyan támogató anyagot a rendelkezésünkre
bocsátani, amely segíthet bennünket a technikai hiba diagnosztizálásában és – ha szükséges –
a helyreállításban vagy fejlesztésben. Minden ilyen hiba bizalmas információként kezelendő, és
előzetes írásos beleegyezésünk nélkül nyilvánosságra nem hozható.

6

ÁTRUHÁZÁS
Ön tudomásul veszi, hogy a bejegyzést kérő személynek joga van a domainnevet a
szabályoknak megfelelően egy új bejegyzést kérő személyre és/vagy egy másik akkreditált
regisztrátorra átruházni. A szabályokban lefektetett folyamatok betartásával Ön tudomásul veszi
és szavatolja a domainnév-átruházásának érvényességét. Ön az átruházási folyamat különböző
fázisaiban résztvevő valamennyi féllel együttműködik.
Ha Ön nem tesz eleget ezeknek a kötelezettségeinek, fenntartjuk a jogot az átruházás
végrehajtására, amely vonatkozásában minket semmilyen felelősség nem terhel.
.

7

A MEGÁLLAPODÁS IDŐTARTAMA ÉS
MEGSZŰNÉSE

A jelen megállapodás az Ön akkreditációs folyamatának sikeres lezárásától vagy 2022. október
13-tól lép hatályba (a kettő közül a későbbi időpont az irányadó), és egy (1) éves időtartamra
szól.
E kezdeti egy (1) éves időszak végén a jelen megállapodás időtartama automatikusan
meghosszabbításra kerül újabb egy-egy (1-1) évvel, kivéve, ha bármelyik fél három (3) hónapos
felmondási idővel írásban értesíti a másik felet arról, hogy nem kívánja meghosszabbítani a
megállapodást, vagy ha a megállapodás az alábbiakban meghatározottak szerint felmondásra
kerül.
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7.1

A megbízásunk megszűnése

Jelen megállapodás azonnali hatállyal megszűnik, ha a domainnevek regisztrációját bármilyen
okból kifolyólag a továbbiakban már nem tudjuk elvégezni. Az ilyen megszűnésből eredő károk
miatti minden kártérítési igényt kizárunk, kivéve, ha a megszűnés az általunk elkövetett súlyos
gondatlanság vagy csalás miatt következik be.
Ha a megbízásunk közelgő megszűnéséről szerzünk tudomást, minden tőlünk telhetőt
megteszünk, hogy a jelen megállapodás folytatásáról vagy átruházásáról legkésőbb a
megszűnés napjáig gondoskodjunk, és hogy a megbízásunk megszűnése előtt felmondási időt
biztosítsanak számunkra.

7.2

Szerződésszegés

Amennyiben Ön a jelen megállapodás bármely feltételét megsérti, az Ön által megadott e-mailcímre küldött e-mailben és/vagy ajánlott levélben felkérjük Önt a megállapodást sértő
magatartás megszüntetésére.
Ha a szerződésszegés az általunk megadott határidőn belül nem kerül orvoslásra, fenntartjuk a
jogot, hogy további értesítés és kártalanítás nélkül felfüggesszük vagy felmondjuk a
megállapodást, vagy enyhébb szankciót alkalmazzunk.

7.3

Felmondás azonnali hatállyal

Az alábbi események bármelyikének bekövetkezésekor azonnali hatállyal felmondhatjuk a jelen
megállapodást:
•
Ha az Ön cselekedetei vagy mulasztásai következtében közvetlen veszély fenyegeti
üzleti tevékenységünket;
•
Ha az Ön cselekedetei vagy mulasztásai következtében veszélybe kerül a rendszereink
biztonsága vagy megfelelő teljesítménye.

7.4

Csődeljárás vagy felszámolás

A jelen megállapodás bármiféle kompenzációs jogosultság nélkül azonnal megszűnik, ha Ön
ellen csődeljárás indul, kényszeregyezségért folyamodik vagy vállalatát felszámolják.

8

A MEGSZŰNÉS KÖVETKEZMÉNYEI

A jelen megállapodás megszűnésekor Ön azonnal kifizeti minden fennálló tartozását, amely a
felmondás előtt esedékes volt, és az Ön regisztrátori profilját megszüntetjük. Az Ön
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portfóliójában található összes domainnév átkerül egy vagy több másik akkreditált
regisztrátorhoz. A számláján esetleg megmaradt összeget visszafizetjük az Ön részére.
A szükséges regisztrátori adatkezeléssel érintett személyes adatokkal kapcsolatos jogainak és
kötelezettségeinek sérelme nélkül a jelen megállapodás megszűnésekor Ön visszaszolgáltatja
és/vagy törli és/vagy anonimizálja a jelen megállapodás értelmében végzett regisztrációs
szolgáltatások keretein belül kezelt személyes adatokat (mind az elsődleges példányokat, mind
a biztonsági másolatokat), kivéve, ha az EU vagy egy EU-tagállam jogszabályai a személyes
adatok megőrzését írják elő. Ön a jelen megállapodás felmondásától számított egy (1) hónapon
belül igazolja, hogy ezt megtette. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos feltételek a
megállapodás megszűnése után is érvényben maradnak mindaddig, amíg a jelen megállapodás
értelmében a kizárólag a nevünkben kezelt összes személyes adat visszaszolgáltatásra
és/vagy törlésre és/vagy anonimizálásra nem kerül.
A jelen megállapodás megszűnésekor Ön felhagy az EURid akkreditált regisztrátor
megnevezés, valamint a nevünk és logó(i)nk használatával.

9

JOGOK ÁTRUHÁZÁSA ÉS TOVÁBBI
ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉGEK

Előzetes írásos beleegyezésünk nélkül Ön nem ruházhatja át a jelen megállapodásban
meghatározott jogait és kötelezettségeit egy másik akkreditált regisztrátorra.
Ön felhatalmazhat egy harmadik felet a jelen megállapodás szerinti regisztrációs
szolgáltatásokhoz szükséges adatkezelési tevékenységek alvállalkozóként történő elvégzésére,
feltéve, hogy erről minket előre írásban értesít. A további adatfeldolgozóra ugyanazok a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a megállapodásban lefektetett adatvédelmi
követelmények vonatkoznak, mint Önre; emellett Ön a további adatfeldolgozója által elkövetett
hibákért teljes felelősséget visel.
.

10 KÁRTALANÍTÁS
Ön köteles minket kártalanítani a bíróságon vagy azon kívül, a bejegyzést kérő személyek vagy
harmadik felek által ellenünk, a kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban benyújtott
minden kárigényért, beleértve többek között a jelen megállapodás Ön általi megsértése miatt
felmerült igényeket; a regisztrációs szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket; a megbízásunk
megszűnésével kapcsolatos igényeket; a domainnevekkel kapcsolatosan harmadik felek által
benyújtott igényeket; a technikai hibákkal és hiányosságokkal kapcsolatos igényeket; a jelen
megállapodásra vonatkozó adatvédelmi jogszabályok Ön, vagy az Ön további adatfeldolgozója
általi megsértésével kapcsolatos igényeket.
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11 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA
A kártérítési felelősségünk minden esetben a velünk szemben indított jogvita
kezdeményezésének idején aktuális regisztrációs díjra korlátozódik. Ön elfogadja, hogy
nagyobb vagy egyéb kártérítést nem követelhet tőlünk.

12 EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A jelen megállapodásra a belga jog vonatkozik. Minden kapcsolódó jogvita a brüsszeli
bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.
A jelen megállapodás vagy a szabályok minden módosításáról az Ön által megadott e-mailcímen értesítjük Önt; a módosítások az értesítés kiküldését követően harminc (30) nappal
automatikusan életbe lépnek. Amennyiben az értesítést követő harminc (30) napon belül nem
kapjuk meg e-mail vagy ajánlott levél útján az ellenvetéseit a módosított feltételekkel
kapcsolatban, vagy Ön folytatja a szolgáltatások igénybevételét, akkor a feltételeket az Ön
részéről elfogadottnak tekintjük.
A jelen megállapodás nem változtat az érintett felek szellemitulajdon-jogának státuszán
(különös tekintettel többek között a felek saját szellemi tulajdonára vonatkozó jogok vagy
licencek átruházására).
A jelen megállapodás angol nyelvű változata minden tekintetben irányadó, és a lefordított
változatokkal való ellentmondás esetén az angol nyelvű változat követendő.
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