Polityka prywatności – dotyczy rejestracji i obsługi domen
Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa w celu rejestracji i obsługi domen
przetwarzane są przez Consulting Service Sp. z o.o., ul. Domaniewska 35A lok. 1B, 02-672
Warszawa, NIP: 521-365-25-80, Regon: 146792077, KRS: 0000472592, który jest
administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Ponadto dane przetwarzane są przez Rejestry współpracujące z Consulting Service Sp. z
o.o. w zakresie rejestracji i obsługi danej domeny, pośredników tychże Rejestrów oraz, w
przypadku korzystania z płatności kartą płatniczą i uczestnictwa w Programie BASIC, przez
Dotpay S.A.
Lista Rejestrów przetwarzających dane:
➔ NASK - Rejestr Domen Polskich - www.nask.pl
➔ EURid - Rejestr Domen Europejskich - www.eurid.eu
➔ Directi Group - Dostawca domen globalnych i ccTLD - www.resellerclub.com
➔ Tucows Inc. - Dostawca domen ccTLD - www.opensrs.com
➔ DotPay S.A. - Dostawca systemu płatności bezpśrednich - www.dotpay.pl
Regulamin:
http://www.hrd.pl/wsparcie/regulaminy-i-polityki-rejestrow-nadrzednych/
http://www.hrd.pl/wsparcie/regulaminy-serwisu-hrd-pl/

Dane osobowe, które Państwo nam powierzają przetwarzane są w zakresie niezbędnym
do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie
danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Państwu usług drogą elektroniczną
oraz dokonywanie wyżej wymienionych czynności (rejestracji i obsługi domen).
Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo wglądu do nich, prawo
żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia.

Zasady dotyczących ukrywania danych osobowych, określonych w Rejestrach
współpracujących z Consulting Service Sp. z o.o:
Abonent CSA (Consulting Service Abonent) – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ma prawo do zarządzania daną
domeną zarejestrowaną poprzez mechanizmy serwisu www.hrd.pl której właścicielem jest
Consulting Service Sp. z o.o
➔

w przypadku domen polskich (.pl): Abonent CSA – osoba fizyczna, w procesie
rejestracji domeny, wybiera, czy jego dane mają pozostać jawne czy ukryte;

➔
➔

➔

➔

➔

w przypadku domen europejskich (.eu): zawsze widoczny jest jedynie adres e-mail
Abonenta CSA – osoby fizycznej;
w przypadku domen o rozszerzeniach .in, co.nz, .org.nz, .net.nz, .de, .co.uk,
.org.uk, .me.uk, .es, .ca, .us, .tel, .pro oraz domen z grupy 2/ wymienionych w
dokumencie _http://www.hrd.pl/hrd/Nowe_rozszerzenia_polityka_zarzadzanie.pdf
ukrycie danych osobowych nie jest możliwe ze względu na wymogi Rejestrów
Nadrzędnych tych domen – jeżeli Abonent nie wyraża zgody na publikację danych
osobowych, powinien skorzystać z innych dostępnych rozszerzeń;
w
przypadku
pozostałych
domen
obsługiwanych
przez
Usługodawcę
zarejestrowanych do 16.07.2012 roku: dane Abonenta CSA – osoby fizycznej są w
momencie rejestracji domyślnie jawne, chyba że Abonent CSA wyśle z
autoryzowanego adresu e-mail prośbę do Usługodawcy o ukrycie swoich danych.
w przypadku pozostałych domen obsługiwanych przez Usługodawcę rejestrowanych
od 17.07.2012 roku: dane Abonenta CSA – osoby fizycznej, są w momencie
rejestracji domyślnie ukryte przez system Usługodawcy. Partner zobowiązuje się do
ujawniania danych osobowych jedynie na podstawie autoryzowanej dyspozycji
Abonenta CSA.
W przypadku nazw domen obsługiwanych przez serwis HRD.pl Usługodawca
udostępnia na stronach serwisu aktualne informacje o zasadach ukrywania danych
osobowych określonych w Rejestrach/ u pośredników Rejestrów współpracujących z
Usługodawcą.

