SSL Tanúsítvány szolgáltatás Szabályzata
1. § Általános rendelkezések. 1. Az alábbi rendelkezések (a továbbiakban: Szabályzat) az SSL
Tanúsítvány hosting szolgáltatást szabályozzák (továbbiakban: SSL Tanúsítvány szolgáltatás).
Home.pl Részvéntrársaság, székhelye: Szczecin, Zbozowa utca 4. 70-653, Szczecin, bejegyezve a
Szczecini Kerületi Bíróság - Központ, XIII Gazdasági Osztályán, a 0000432335-ös szám alatt.
Cégjegyzékazonosító: 811158242, Adóazonosító: 8522103252 (továbbiakban home.pl)
2. A Szabályzat megtekinthető a home.pl székhelyén, és elérhető az alábbi oldalon:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/.
2. § Fogalommeghatározások
A jelen Szabályzatban használt kifejezések a következőket jelentik:

b)

Az előfizetői előírások, amelyeket a hitelesítő szervezet bocsátott ki - az SSL
tanúsítványok megszerzésének és használatának feltételeire vonatkozó szabályok,
ideértve az SSL tanúsítvány használatára vonatkozó licenc feltételeket, elérhető a
tanúsító testület webhelyén és a weboldalon https://ionos.hu/terms-andconditions/
Szabályzat - az alábbi Szabályzat.

c)

Tanúsító szerv - az SSL tanúsítványt kiállító és az SSL tanúsítvány használatát

a)

engedélyező licenszet kiadó szervezet.
d)

e)

f)

SSL tanúsítvány - elektronikus adatkészlet, amely nyilvános kulcsból, a nyilvános
kulcs tulajdonosát azonosító információból és érvényességével kapcsolatos
információból áll, amelyeket a hitelesítő szervezet digitális aláírással hitelesít. Az
interneten küldött adatok titkosítására szolgál az ügyfél és a szerver között.
SSL tanúsítvány specifikáció - egy adott SSL tanúsítvány jellemzői, beleértve annak
nevét, érvényességi idejét, funkcionalitását, a szolgáltatás SSL tanúsítványának árát,
az SSL tanúsítvány használatát feljogosító engedély megszerzésére jogosult
szervezetek típusát (fogyasztó / vállalkozó), elérhető a tanúsító testület weboldalán,
és az alábbi oldalon https://ionos.hu/ssl/
SSL Tanúsítvány Szolgáltatás - a home.pl által az Ügyfélnek az Ügyfél és a home.pl
között megkötött szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés alapján
elektronikusan nyújtott szolgáltatás, amely szerint a home.pl közvetítőként működik
a Tanúsító Testület és az Ügyfél között az SSL tanúsítvány használatára való
felhatalmazás megszerzésére irányuló eljárás során azáltal, hogy ajánlatokat tesz fel
a home.pl weboldalon a tanúsító testületek számára, lehetővé teszi az SSL
tanúsítvány megrendelését a home.pl weboldalon, továbbítja a home.pl weboldalon
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elrendelt megbízást a tanúsító testületnek, és megszervezi és biztosítja a szerződés
megkötését az SSL tanúsítvány használatát engedélyező licensz kiadására
vonatkozóan.
g)

h)

Az SSL-tanúsítvány Szolgáltatás ára - az az Árlistában feltüntetett, az SSL
Tanúsítványért fizetendő összeg, amelyet a Megbízó fizet a home.pl-nek a
Szabályzatban meghatározott esetekben. Ide tartozik az SSL Tanúsítvány kiadásának
és az SSL Tanúsítvány használatát engedélyező licensz kiadásának esedékes összege.
Hitelesített domain név - Az Ügyfél által kiválasztott internetes cím (domain vagy
aldomain név), amelyre a megrendelésben megjelölt SSL Tanúsítványt ki kell adni.

i)

Ellenőrző e-mail - e-mail, amelyben a hitelesítő szerv az ügyfeleknek üzeneteket
küld az SSL Tanúsítványok használatát engedélyező licensz megszerzésével
kapcsolatos eljárásról, admin @ hitelesített domain név formában (például
admin@domainem.hu, ha a hitelesített domain neve: „domainem.hu”).

3. § Az SSL Tanúsítvány Szolgáltatás igénybevételének szabályai
1. A home.pl nem tanúsító szerv, ezért nem ad ki SSL tanúsítványt, és nem ad ki az SSL

tanúsítvány használatára vonatkozó engedélyt sem. Az SSL tanúsítvány használatát
engedélyező igazolás megadásáról szóló megállapodásnak sem részes fele.
2. A home.pl csak az SSL Tanúsítványra vonatkozó szolgáltatást nyújtja.
3. A home.pl nem garantálja az SSL tanúsítvány megszerzését. Az SSL tanúsítvány

használatára feljogosító engedély megadása kizárólag a Tanúsító Testület döntésétől függ.
4. A home.pl nem nyújt technikai segítséget az SSL-tanúsítvány használatát engedélyező

licenc megadásával kapcsolatos szerződés teljesítésében, ideértve a panasz elfogadását
vagy figyelembevételét sem. Az SSL-tanúsítvány használatát engedélyező licenc
megadásáról szóló szerződés teljesítésével kapcsolatos minden észrevételt és panaszt a
Tanúsító Szervezethez kell irányítani az SSL-tanúsítvány használatát engedélyező
engedélyről szóló szerződés megkötésekor kapott e-mail címen.
5. Az SSL tanúsítvány érvényességi idejét, amelyet az SSL tanúsítvány specifikáció tartalmaz,

a kiállítás napjától számítják az alábbi 14. pontban meghatározott módon.
6. Az SSL-tanúsítványnak a kiszolgálóra történő telepítését a kiadásától számított egy éven

belül kell elvégezni, az alábbi 14. pontban meghatározott módon. Ha ezen időszakon belül
nem telepítik, a Tanúsító Testület jogosult az SSL tanúsítvány visszavonására.
7. Az SSL Tanúsítvány csak IP-címmel rendelkező kiszolgálóra telepíthető. Az SSL Tanúsítvány

telepítésének pontos szabályait és követelményeit annak a kiszolgálónak a
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adminisztrátora határozza meg, amelynek szolgáltatásait a Megrendelő használja vagy
használni fogja.
8. Az SSL tanúsítványt csak egy adott domain névre állítják ki, kivéve, ha az SSL tanúsítvány

specifikáció másként rendelkezik.
9. Az SSL Tanúsítvány Specifikáció meghatározza az SSL Tanúsítvány használatára feljogosító

engedély megszerzésére jogosult szervezetek típusát (fogyasztó / vállalkozó). Fogyasztó
csak akkor szerezhet be SSL Tanúsítványt, ha ezt az opciót az SSL Tanúsítvány Specifikáció
engedélyzei, az SSL Tanúsítvány használatát engedélyező engedély megszerzésére
irányuló eljárás során teljesítendő követelmények részeként.
10. Miután megkapta az SSL tanúsítványt az alábbi 14. pontban leírtak szerint, az Ügyfél nem
változtathatja meg a hitelesített domain nevét.
11. Az SSL tanúsítvány megszerzéséhez a home.pl webhelyen a következő feltételek

szükségesek:
(a)
(b)
(c)

(d)

(e)

az ügyfél, aki SSL tanúsítvány megrendelést nyújt be a home.pl oldalon, és
- az SSL tanúsítvány megrendelőlapján előírt adatok a valóságának megfelelnek, és az ügyfél elfogadja azon Hitelesítő Szervezet által kiadott előfizetői szabályzatokat,
amely kiadja az Ügyfél által választott SSL tanúsítványt, és engedélyezi az SSL
tanúsítvány használatát, miután megismerte annak tartalmát, és
az Ügyfél hozzájárul a személyes adatainak, beleértve az SSL tanúsítványban szereplő
adatokat, a home.pl és a Hitelesítő Szervezet által az SSL Tanúsítványszolgáltatás
megfelelő teljesítéséhez szükséges mértékben történő feldolgozáshoz, az SSL
tanúsítvány használatát engedélyező megerősítés megadására vonatkozó
szerződéskötési eljárás megkötése, az SSL tanúsítvány használatát engedélyező
licensz megadása és az SSL tanúsítvány használatát engedélyező licensz megadására
vonatkozó szerződés teljesítése érdekében, valamint
az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a home.pl-től és a Hitelesítő Testületektől a jelen
Szabályzatban meghatározott összes információt megkapja, valamint az SSLtanúsítvánnyal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat, az SSL-tanúsítvány használatára
jogosító licencszerződés megkötésének eljárásával, a Tanúsítvány használatát
engedélyező licenc megadásával SSL és az SSL tanúsítvány használatát engedélyező
licenc megadásáról szóló szerződés teljesítése, valamint a home.pl és a hitelesítő
szervezetek által nyújtott egyéb szolgáltatások, ideértve a kereskedelmi
információkat (reklám és marketing) az e-mail címre vagy sms-re történő elküldés
módjában - az Ügyfél által megadott telefonszám, és -

(f)

- az ügyfél felhatalmazza a home.pl-t az SSL tanúsítási szolgáltatás által lefedett
tevékenységek elvégzésére, és

(g)

egy ellenőrző e-mal létrehozása az Ügyfél számára, amelyre a tanúsító testülettől 14
napon belül elküldik a home.pl-lel folytatott levelezést, amely megerősíti az SSL
Tanúsítvány Szolgáltatásért fizetett díjat,
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(h)

(i)

(j)

(l)

annak a hitelesített domain nevének feltüntetése, amelyen belül az aktív weboldal
elérhető, és hozzájárulás ahhoz, hogy azt a hitelesítő szerv ellenőrizze a home.pl
átadott információ kézhezvételétől számított 14 napon belül, amely megerősíti az
SSL tanúsítási szolgáltatás díjának megfizetését, és
a CSR (tanúsítvány-aláírási kérelem) fájl kézbesítése az Ügyfél által
korábban a hitelesített domain neve, amelyre az SSL Tanúsítvány kiadásához
szükség van, a home.pl-től kapott információ kézhezvételétől számított 14 napon
belül, amely megerősíti a szolgáltatási SSL Tanúsítvány díjának megfizetését, vagy
feltünteti a következőt: az SSL Tanúsítványt igénylő társaság neve, osztálya, város,
ország, megye, e-mail cím (a cím nyilvánosságra hozható / menthető egy SSL
tanúsítványba), ha az ügyfél úgy dönt, hogy
az SSL Tanúsítvány a home.pl-nél megvásárolt megosztott szerverre telepíti,
amelyre a home.pl adminisztratív jogokkal rendelkezik, vagy amikor az Ügyfél úgy
dönt, hogy CSR-fájlt hoz létre magánkulccsal a home.pl által kínált eszköz
segítségével, és
annak igazolása, hogy a WHOIS adatbázisban közzétett hitelesített domain név neve
megfelel-e az Ügyfél által a CSR-fájlban feltüntetett adatoknak. E tekintetben az
Ügyfél köteles mindent megtenni az adatok megfelelőségének ellenőrzése
érdekében, különös tekintettel azok módosítására vagy visszavonására, és az Ügyfél
teljesíti a hitelesítő testületek által megkövetelt egyéb feltételeket, amelyeket az
elküldött e-mail üzenetek tartalmaznak az ellenőrző e-mailre, különös tekintettel
további adatok megadására, konkrét dokumentumok benyújtására, meghatározott
tevékenységek elvégzésére (például telefonos ellenőrző beszélgetés), és
az Ügyfél megerősíti az engedély megszerzésére irányuló szándékát, amely
feljogosítja az SSL tanúsítvány használatára az igazolási szerv által az ellenőrző emailre küldött e-mailben megadott módon, az üzenet elküldésétől számított 14
napon belül, és

(m)
(n)

- elfogadja a Szabályzatokat, és a home.pl hálózati Szabályzatát. Ez a következő weboldalon érhető el:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/

12. Miután az Ügyfél teljesítette a fenti 11. pontban leírt összes feltételt, kivéve a fenti 11. j,

k, l. Pontban megjelölt feltételeket, a home.pl benyújtja az SSL tanúsítvánnyal kapcsolatos
megrendelését a hitelesítő szervezetnek.
13. A megrendelőnek, aki a fenti 11. pontban megadott határidőn belül nem hajtotta végre a

fenti 11. pontban leírt műveleteket, figyelembe kell vennie annak lehetőségét, hogy a
tanúsító testület megváltoztatja az ajánlatát az SSL tanúsítványtípusokra vonatkozóan.
14. Az Ügyfél az SSL Tanúsítványt e-mail formájában kapja meg a hitelesítési e-mailre, és a

kézhezvételt követően létrejön az Ügyfél és a Hitelesítő Testület közötti szerződés,
melynek értelmében az Ügyfél használhatja az SSL-tanúsítvány licenszét.
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15. Az SSL tanúsítvány tanúsító szerv általi használatát engedélyező igazolás megadásának

megtagadása esetén az Ügyfél jogosult:
a. egy másik hitelesített domain név kiválasztására (egyszer) és az SSL tanúsítvány

használatát engedélyező licensz megszerzésére irányuló eljárás megismétlésére,
vagy
b. kiválaszthat (legfeljebb egyszer) egy másik, a home.pl által kínált SSL-tanúsítványt,

megrendelheti azt, és megismételheti az SSL tanúsítvány használatát engedélyező
licencszerzés eljárását.
16. Az alábbi 17. és 18. pontra is figyelemmel, abban az esetben, ha a fenti 15. pontból való
jogválasztás eredményeként az Ügyfél nem szerezte meg az SSL tanúsítvány használatát
engedélyező licenszett, akkor az Ügyfél az elutasításról kapott értesítés napjától számított
14 napon belül jogosult a SSL tanúsítvány szolgáltatás költségeinek visszaigénylésére.
17. Abban az esetben, ha a fenti 14. pontban leírt szerződést kizárólag az Ügyféltől függő
körülmények miatt nem kötik meg,
ideértve a fenti 11. pontban meghatározott feltételek be nem tartását, akkor az Ügyfél
nem jogosult az SSL tanúsítvány szolgáltatás díjának visszaigénylésére.
18. Abban az esetben, ha a fenti 14. pontban leírt szerződést kizárólag az kizárólag a Tanúsító
Testülettől függő körülmények miatt nem kötik meg,
akkor az Ügyfél 70%-os visszatérítésre jogosult az SSL tanúsítvány szolgáltatás árából, a
home.pl-től kapott, az elutasításról szóló értesítés elküldésétől számított 14 napig. 19. Az SSL
Tanúsítvány használati engedélyének megújítása érdekében meg kell ismételni az SSL
tanúsítvány használatához szükséges engedély megszerzésére előírt eljárást, a fenti 11.
pontban leírtak szerint.

3. § Záró rendelkezések
A jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a home.pl szolgáltatások nyújtására
vonatkozó Szabályzatot kell alkalmazni, amely a következő weboldalon érhetők el:
https://ionos.hu/terms-and-conditions/
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