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Adatkezelési szabályzat 

Domain regisztrációval és nyilvántartással kapcsolatos személyes adatok kezeléséről 

1. Az adatkezelő személye 

A LinuxWeb Informatikai Kft., domain Regisztrátor (székhely: 4034 Debrecen, Sólyom u. 28, 

cégjegyzékszám: 09 09 014362) továbbiakban: Adatkezelő 

magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal 

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban 

és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

 

2. Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok nyilvántartásának jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 

információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 

az érintett hozzájárulása: 

 

.HU domain név igénylésekor: 

Magyar Domain regisztrációs Szabályzat 

http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html  

A Szabályzat 1.2.2.6. pontja értelmében az érintett elfogadja a következőket: Az igénylés 

során megadott adatokat, és a közölt bármely további információt a Nyilvántartó és a 

Regisztrátorok az internet regisztrációs szokásoknak megfelelően nyilvánosan kezelnek és 

bárki számára hozzáférhetővé tesznek. A domain-igénylő vagy domain-használó tartozik az 

igénylés során megnevezett más személyek hozzájárulását beszerezni a nyilvános 

adatkezeléshez. 

 

.EU domain igénylésekor: 

Nyilvántartó: EURid non-profit szervezet 

Szabályzat: https://eurid.eu/d/2808/Terms_and_Conditions_HU.pdf 

11. szakasz 1. pont: Titoktartás és adatvédelem - Személyes adatok feldolgozása 

 

gTLD domainek (.COM,.NET,.ORG, .BIZ,.INFO) esetén:  

Nyilvántartó: "ICANN" (Internet Corporation For Assigned Names and Numbers) 

Szabályzat: https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-

31jul17-en.pdf 

2.18 szakasz: personal data 

 

3. Értelmező rendelkezések 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy 

a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

http://www.domain.hu/domain/szabalyzat/szabalyzat.html
https://eurid.eu/d/2808/Terms_and_Conditions_HU.pdf
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.pdf
https://newgtlds.icann.org/sites/default/files/agreements/agreement-approved-31jul17-en.pdf
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megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, 

összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az 

adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel 

készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy 

tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, 

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az 

alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik. 

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése 

alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi. 

 

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés. 

 

Különleges adat: 

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a 

vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 

szexuális életre vonatkozó személyes adat, b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre 

vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő 

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 

személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. 

 

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

 

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az 

adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri. 

 

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 

lehetséges. 

 

Adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, 

átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának 
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vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő 

lehetetlenné tétele. 

 

Adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai 

megsemmisítése. 

 

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az 

adatfeldolgozóval. 

 

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 

 

Domain Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a 

közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat). 

 

4. Az adatkezelés célja 

Az Adatkezelő a domain használók adatait a domain nyilvántartás fenntartása az egyes domain 

nevek működtetése, továbbá a domainek igénylésével, delegálásával és használatával 

kapcsolatos jogérvényesítés biztosítása céljából kezeli. 

 

5. A kezelt adatok köre 

Adatkezelő csak és kizárólag azokat a személyes adatokat kezeli, amely a domain nevek 

delegálásához és fenntartásához (technikai és műszaki működtetéséhez, a domain igénylővel 

és használóval történő kapcsolatfelvételhez) szükségesek. 

Ezen adatok: 

a. Domain tulajdonos esetén: 

- Név 

- Azonosító (személy igazolvány/útlevél/jogosítvány száma) 

- Lakcím (ország, település, irányítószám, utca/házszám) 

- Telefonszám 

- E-mail cím 

b. Domain adminisztratív kapcsolattartó, technikai kapcsolattartó esetén 

- Név 

- Lakcím (ország, település, irányítószám, utca/házszám) 

- Telefonszám 

- E-mail cím 

Adatkezelő nem kezel különleges adatot. 

 

6. A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja 

Az Adatkezelő az 5. pontban felsorolt adatokat továbbítja a lent felsorolt szervek felé. A 

továbbítás jogalapja az érintett hozzájárulása alapján a 2. pontban megadott, adott domain 

regisztrációs szabályzata. 

a. .HU domain regisztráció esetén: 

ISZT Nonprofit Kft. (magyar domain Nyilvántartó) 
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1132. Budapest, Victor Hugo u. 18.-22.  

https://huregxml.nic.hu/servlet/api 

 

b. .EU domain regisztráció esetén: 

Integrity Kft. (EU regisztrátor) 

1132. Budapest, Victor Hugo u. 18.-22.  

https://online.integrity.hu 

 

c. gTLD domainek (.COM,.NET,.ORG, .BIZ,.INFO) esetén: 

OnlineNIC Inc. (ICANN regisztrátor) 

94577 USA 3027 Teagarden Street, San Leandro, California 

https://www.onlinenic.com 

 

d. Bankkártyás fizetés esetén: 

OTP Mobil Szolgáltató Kft. 

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. 

https://secure.simplepay.hu/payment 

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati 

segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében 

végzett fraud-monitoring. 

 

7. Adatok kezelésének időtartama 

Az adatkezelés a domain igény nyilvántartásba történő beküldésének időpontjától kezdődik 

és a domain fenntartásának ideje alatt, valamint annak megszűnését követően a 

jogszabályokban meghatározott határidőig tart. 

 

8. Adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága 

1. A LinuxWeb Kft. szerverei a Budapest Victor Hugo utcai BIX központban találhatók meg. A 

domain regisztrációval kapcsolatos konkrét adatkezelés a https://online.linuxweb.hu 

weboldalon történik. 

2. A LinuxWeb Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott 

informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető 

b) hitelessége és hitelesítése biztosított 

c) változatlansága igazolható 

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. 

3. A LinuxWeb Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan 

hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 

valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika 

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

4. A LinuxWeb Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok 

védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok 

közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatóak és az érintetthez rendelhetőek. 

https://huregxml.nic.hu/servlet/api
https://online.integrity.hu/
https://www.onlinenic.com/
https://secure.simplepay.hu/payment
https://online.linuxweb.hu/
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5. A LinuxWeb Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és 

szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az 

adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

 

9. Az érintett jogai és érvényesítése 

A domain igénylő vagy használó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről az 

Adatkezelőtől, kezdeményezheti személyes adatainak helyesbítését.  

A személyes adatainak zárolását az érintett csak a domain használata megszűnését, és a 

jogszabályban előírt határidő elteltét követően kérheti. A domain használat érintett részéről 

történő megszűnését követően Adatkezelő az adatokat archívumban tárolja, és csak 

jogérvényesítés céljára, hatósági vagy bírósági megkeresés esetén, vagy a jogi érdek 

valószínűsítése esetén adja ki. 

Adatkezelő a személyes adatot törli, ha: 

 kezelése jogellenes 

 az érintett azt kéri 

 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a 

törlést törvény nem zárja ki; 

 az adatkezelés célja megszűnt 

 az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt 

 azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte 

Adatkezelő a helyesbítésről, a törlésről, valamint a zárolásról az érintettet, továbbá mindazokat 

értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, 

ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az 

ügyben soron kívül jár el. 

Az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintett kérelmére a kezelt adatairól, azok forrásáról, 

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint az adatkezelő nevéről, címéről és az 

adatkezeléssel összefüggő tevékenységről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és 

az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén az adattovábbítás 

jogalapjáról és címzettjéről. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan panasz terjeszthető elő a következő szervnél: 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
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