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D OMA I N N É V LE MON D Ó N Y I LA TK OZ A T
Domain név használati jog átadásáról
Alulírott domain tulajdonos (továbbiakban Tulajdonos)
név/cégnév* ................................................................................................................................................................
lakcím/székhely* ..........................................................................................................................................................
személyi igazolvány szám/adószám* ………….…………………………………. nyilatkozom, hogy mint a(z)
……………………………………..……………………….... domain név (továbbiakban Domain) egyedüli
tulajdonosa véglegesen és visszavonhatatlanul lemondok a Domain használati jogáról a
domain vásárló (továbbiakban Vásárló)
név/cégnév* ................................................................................................................................................................
lakcím/székhely* ..........................................................................................................................................................
személyi igazolvány szám/adószám* ……………………………………………………………………… javára.
*

Kérjük, a megfelelőt húzza alá!

Mint Tulajdonos kijelentem, hogy a Domain használati jogát szabályosan és jogszerűen szereztem
meg, ill. birtoklom. A Domain igénylését, bejegyzését, a Domain használatát senki nem vitatta, vitatja,
a Domaint jogszerűen kezelem és használom. A Domainnel illetve annak kezelésével kapcsolatban
másnak semmilyen követelése nincs. A tulajdonosi jogról történő lemondásom végleges, semmilyen
körülmények között nem vonható vissza. Kijelentem, hogy nincs tudomásom arról, hogy a használati
jog átadása akadályba ütközne, illetve arról, hogy a Vásárló ne lenne jogosult a Domainre.
A jelen nyilatkozaton megadott adatok kezelésének célja: a szerződő fél azonosítása, a teljesítésben részt vevő harmadik felek
által megkívánt feltételek teljesítése, jogalapja szerződésteljesítés, jogi kötelezettség teljesítése, illetve szolgáltató jogos érdeke.
Az adatok továbbításra kerülhetnek a szerződés teljesítésében részt vevő harmadik személyeknek (.hu domain esetében a
Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete és az ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati
Koordinációs Központja Nonprofit Kft. részére, amelyek adatkezelési tájékoztatója a http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf
címen érhető el).
Az adatkezelésre egyebekben a BlazeArts Kft. adatkezelési szabályzata irányadó:
https://www.forpsi.hu/06_adatvedelmi_szabalyzat_1-3.aspx/.
A nyilatkozattevő és tanúk aláírásukkal egyben kijelentik azt is, hogy az adatkezelési szabályzatot megismerték.
Kelt: ……………………………………………., 20…… év ……..………………. hó ………… nap
………………………………….
Tulajdonos aláírása

………………………………….
Vásárló aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1

Tanú 2

név

…………………………………………

név

…………………………………………

lakcím

…………………………………………

lakcím

…………………………………………

aláírás

…………………………………………

aláírás

…………………………………………
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Csatolandó dokumentumok:
•
•
•
•

cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány másolata
magánszemély: személyi nyilatkozat (https://support.forpsi.hu/AvatarHandler.ashx?kbattchid=85)
magánvállalkozó: vállalkozói igazolvány vagy igazolás másolata
alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (NAV bejelentkező lap is
megfelel), alapító okirat vagy cégbírósági bejegyzés másolata, aláírási címpéldány (megfelel a banki
aláírási címpéldány is)
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