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Polityka rejestracyjna nazw domen
DEFINICJE
Wszystkie terminy użyte w niniejszym dokumencie są zdefiniowane w Warunkach rejestracji
oraz w Zasadach dla ADR.

CEL I ZAKRES
Niniejsza Polityka rejestracyjna określa procedury administracyjne oraz techniczne stosowane
przez Rejestr w związku z rejestracją Nazw Domen jak i operacją anulowania, przeniesienia,
umieszczania w kwarantannie oraz wycofania dla Nazw Domen.
Warunki niniejszej Polityki rejestracyjnej dotyczą wyłącznie rejestracji lub wniosków o
rejestrację Nazw Domen zarejestrowanych bezpośrednio w Domenie Najwyższego Poziomu
(TLD) „.eu” oraz jej wariantów .eu w innych dopuszczalnych alfabetach.
Niniejsza Polityka rejestracyjna nie ma zastosowania do nazw zarejestrowanych w domenach
niższych poziomów, które są zarządzane wyłącznie przez Rejestrującego i nie podlegają
władzy Rejestru.

CZĘŚĆ 1.

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

Rejestrujący musi spełniać Kryteria Kwalifikacyjne, czyli być:
a) Obywatelem Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu albo Norwegii niezależnie od
miejsca zamieszkania
b) osobą fizyczną, która nie jest obywatelem Unii Europejskiej, Islandii, Liechtesteinu albo
Norwegii, ale zamieszkałą w Unii Europejskiej, Islandii, Liechtenstein albo Norwegii; lub
c) przedsiębiorcą mającym statutową siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia
działalności w Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Lichtenstein.
d) organizacją założoną na terytorium Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii lub Lichtenstein,
bez uszczerbku dla stosowania przepisów prawa krajowego, lub
Rejestrujący, który nie spełnia jednego z powyższych kryteriów kwalifikacyjnych, nie ma prawa
do rejestracji Nazwy Domeny.
Jeżeli Rejestrujący przestał spełniać powyższe warunki, Rejestr ma prawo w każdej chwili
wycofać z użycia daną Nazwę Domeny, zgodnie z przepisami w Warunkach.

CZĘŚĆ 2.

WYBÓR NAZWY – WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ NAZWY DOMENY

Przed rejestracją Nazwy Domeny, Rejestrujący ma obowiązek sprawdzić, czy Nazwa Domeny
spełnia wymagania techniczne oraz czy jest dostępna do rejestracji, określone w Części 2 ust.
2 Warunków.
W tym celu Rejestrujący musi podjąć następujące kroki:
a) sprawdzić, czy Nazwa Domeny spełnia wymagania techniczne określone w
części 2 ust. 2 pkt (b) Warunków;
b) sprawdzić w internetowej wyszukiwarce WHOIS (dostępnej na stronie
internetowej Rejestru), czy Nazwa Domeny jest dostępna. Nazwy Domen
wymienione w wykazach nazw zablokowanych lub zarezerwowanych
(publikowanych na stronie internetowej Rejestru) są (jeszcze) niedostępne do
rejestracji.
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CZĘŚĆ 3.

WYBÓR REJESTRATORA

Nazwy Domen można rejestrować (lub przedłużać istniejącą rejestrację) w Rejestrze wyłącznie
za pośrednictwem Rejestratora, który działa w imieniu Rejestrującego.
W celu zarejestrowania Nazwy Domeny, Rejestrujący powinien wybrać z listy zamieszczonej
na stronie internetowej Rejestru Rejestratora akredytowanego przez Rejestr.

CZĘŚĆ 4.

ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI

Rejestrując Nazwę Domeny, Rejestrujący zawiera z Rejestrem umowę, której warunki są
określone w Zasadach. Od tej chwili Rejestrującego obowiązują wyłącznie w/w Zasady, których
treść może ulegać zmianie zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym dokumencie.
Rejestrator ma obowiązek poinformowania Rejestrującego o stosowanych Przepisach przed
rejestracją Nazwy Domeny.
Warunki oraz wszystkie inne aktualnie obowiązujące Zasady dostępne są na stronie
internetowej Rejestru.
Należy wziąć pod uwagę, że Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny z własnej
inicjatywy, jeżeli Rejestrujący narusza Zasady.

CZĘŚĆ 5.

PODANIE DOKŁADNYCH I PEŁNYCH DANYCH KONTAKTOWYCH

Rejestracja Nazwy Domeny jest kompletna tylko wtedy, gdy Rejestrujący przekaże Rejestrowi
(za pośrednictwem Rejestratora) następujące informacje:
a)

b)
c)

d)
e)
f)
g)

Pełna nazwa/nazwisko Rejestrującego; W przypadku gdy nazwa przedsiębiorstwa lub
organizacji nie zostanie określona, za Rejestrującego uznaje się osobę, która składa
wniosek o rejestrację Nazwy Domeny; w przypadku podania nazwy przedsiębiorstwa lub
organizacji Rejestrującym jest przedsiębiorstwo lub organizacja;
Pełen adres Rejestrującego;
Wskazanie kraju obywatelstwa dla obywatela Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu
albo Norwegii nie zamieszkałego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Islandii,
Liechtenstein lub Norwegii;
adres e-mail Rejestrującego (lub jego przedstawiciela);
kontaktowy numer telefonu Rejestrującego (lub jego przedstawiciela);
Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek;
Język Postępowania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit (a) Zasad ADR, będący językiem
umowy rejestracyjnej między Rejestrującym a Rejestratorem zgodnie z Zasadami.

Rejestrujący ma obowiązek zapewnienia kompletności i dokładności tych danych w całym
Okresie obowiązywania rejestracji (patrz Część 8 niniejszego dokumentu, dotycząca zmiany
danych kontaktowych).
Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny dla której Rejestrujący przedstawił informacje
niekompletne lub niedokładne.
Rejestr ma prawo zażąć od Rejestrującego (bezpośrednio bądź za pośrednictwem jego
Rejestratora) podania dalszych dopełniających informacji.
Rejestrujący musi zagwarantować poprawnie działający adres mailowy celem zapewnienia
skutecznych doręczeń ze strony Rejestru i/lub Dostawcy ADR. W przypadku gdy adres
przesłany Rejestrowi nie działa prawidłowo, Rejestr może wycofać Nazwę Domeny zgodnie z
procedurą, o której mowa w Części 12 niniejszego dokumentu.
Informacje muszą dotyczyć Rejestrującego i nie mogą dotyczyć ani Rejestratora, ani wyrażać
się poprzez proxy ani należeć do pełnomocnika lub przedstawiciela - osoby bądź podmiotu
niespełniającej/ego Kryteriów Kwalifikacyjnych.

2

v.12.0
CZĘŚĆ 6.

REJESTRACJA NAZWY DOMENY

Rejestracja Nazwy Domeny w Rejestrze może być zrealizowana wyłącznie za pośrednictwem
akredytowanego przez Rejestr Rejestratora. Rejestrator ma prawo pobrać opłatę za tę usługę.
Złożenie wniosku o rejestrację jak i sama rejestracja Nazwy Domeny bezpośrednio w Rejestrze
jest niemożliwa.
Jeśli Rejestrujący dostarczył Rejestratorowi wszystkie potrzebne informacje i dopełnił
wszystkich stosownych obowiązków, Rejestrator powinien wprowadzić takie informacje
bezpośrednio do systemów Rejestru, zgodnie z procedurami technicznymi ustalonymi przez
Rejestr i dostarczonymi Rejestratorowi.
Jeżeli wnioskowana do rejestracji Nazwa Domeny jest nadal dostępna a informacje kontaktowe
są kompletne, Nazwa Domeny zostanie zarejestrowana automatycznie na (odnawialny) Okres,
zgodnie z postanowieniami Warunków.
Nie ma możliwości poprawienia błędu, który pojawił się w zapisie Nazwy Domeny podczas jej
rejestracji: korekta jest możliwa jedynie poprzez rejestrację nowej, prawidłowej Nazwy Domeny.

CZĘŚĆ 7.

INTERNETOWA WYSZUKIWARKA WHOIS

Zasady wymagają, aby Rejestr udostępniał internetową wyszukiwarkę WHOIS.
Dalsze szczegóły co do celu oraz informacji publikowanych w internetowej wyszukiwarce
WHOIS, wychodzących poza zakres prewencji nadużyć, dotyczących ujawniania danych
osobowych oraz dostępności internetowej wyszukiwarki WHOIS dla osób niedowidzących są
określone w Polityce WHOIS dostępnej na Stronie Rejestru.

CZĘŚĆ 8.

PROCEDURA ZMIANY DANYCH KONTAKTOWYCH

W przypadku zmiany danych kontaktowych Rejestrujący musi wystąpić do swojego
Rejestratora (Rejestratorów) z wnioskiem o zaktualizowanie swoich danych w Rejestrze w
ciągu jednego (1) miesiąca od pojawienia się zmiany. Nie ma możliwości przekazania wniosku
o zmianę danych bezpośrednio do Rejestru.

CZĘŚĆ 9.
PROCEDURA ODNAWIANIA, ANULOWANIA
OBOWIĄZYWANIA REJESTRACJI DLA NAZWY DOMENY

LUB

PRZEDŁUŻANIA

OKRESU

Zasadniczo i zgodnie z ustanowieniami Warunków, odnowienie Okresu obowiązywania
rejestracji dla Nazwy Domeny na każdy kolejny okres jednego (1) roku odbywa się
automatycznie.
Rejestrujący ma prawo do anulowania rejestracji Nazwy Domeny poprzez przesłanie
stosownego wniosku swojemu Rejestratorowi, który jest jedyną jednostką uprawnioną do
składania do Rejestru wniosku o anulowanie. Nie ma możliwości przekazania wniosku o
anulowanie rejestracji bezpośrednio do Rejestru.
Rejestratorzy mogą stosować różne procedury odnawiania, anulowania lub przedłużania
Okresu obowiązywania Nazw Domen. Z tego powodu Rejestr zaleca, aby Rejestrujący uważne
zapoznał się z warunkami określonymi przez wybranego Rejestratora. W niektórych
przypadkach Rejestrator anuluje, odnawia lub przedłuża Okres obowiązywania Nazwy
Domeny, wyłącznie po spełnieniu określonych warunków.
Jeśli Rejestrujący nie zamierza odnawiać Nazwy Domeny po upływie Okresu obowiązywania
rejestracji, to powinien w stosownym czasie poinformować o tym Rejestratora, zgodnie z
warunkami zawartymi w umowie z Rejestratorem. Po upływie terminu wygaśnięcia rejestracji
Nazwy Domeny Rejestr automatycznie wystawia Rejestrującemu rachunek za kolejny
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jednoroczny Okres obowiązywania. W takim przypadku Rejestrator ma prawo pobrać od
Rejestrującego opłatę za odnowienie rejestracji.
Każdy Rejestrator stosuje własne warunki naliczania opłat. Niektórzy Rejestratorzy oczekują,
że Rejestrujący opłacą należność za odnowienie przed wygaśnięciem Nazwy Domeny, aby
wiadomo było wcześniej, czy zamierzają dokonać odnowienia. Należy zwrócić uwagę na to, że
Rejestr nie angażuje się w rozwiązywanie sporów między Rejestratorem a jego klientami.

CZĘŚĆ 10.

PROCEDURA PRZENIESIENIA NAZWY DOMENY

10.1 PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY DO INNEGO AKREDYTOWANEGO REJESTRATORA
Zgodnie z Częścią 8 Warunków, Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy Domeny do
innego Rejestratora według procedury określonej poniżej.
Na wniosek Rejestrującego o przeniesienie Nazwy Domeny do innego akredytowanego
Rejestratora, obecny Rejestrator złoży wniosek do Rejestru o unikatowy kod autoryzacyjny
potrzebny do zrealizowania przeniesienia. Po dostarczeniu przez Rejestr rzeczonego kodu
Rejestratorowi, kod autoryzacyjny będzie kolejno przekazany (i) przez Rejestratora
Rejestrującemu, (ii) przez Rejestrującego nowemu Rejestratorowi oraz (iii) przez nowego
Rejestratora Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji.
Rejestr zrealizuje przeniesienie po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego zgodnie z tym, co opisane
powyżej (iii).
Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym uznają i
gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny do innego akredytowanego Rejestratora.
Jeżeli umowa Rejestru z wybranym przez Rejestrującego Rejestratorem wygaśnie, a
Rejestrator nie przeniesie swojego pakietu Nazw Domen do innego Rejestratora, wtedy Rejestr
wyśle powiadomienie o tym fakcie do Rejestrującego. Rejestrujący musi wybrać nowego
Rejestratora przed ukończeniem Okresu obowiązywania rejestracji. Na koniec tego Okresu
Nazwa Domeny zostanie przesunięta do kwarantanny.
10.2 PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY NA INNEGO REJESTRUJĄCEGO
Zgodnie z Częścią 8 Warunków, Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy Domeny na
innego Rejestrującego według procedury określonej poniżej.
Na wniosek Rejestrującego o przeniesienie Nazwy Domeny na innego Rejestrującego, obecny
Rejestrator złoży wniosek do Rejestru o unikatowy kod autoryzacyjny potrzebny do
zrealizowania przeniesienia. Po dostarczeniu przez Rejestr rzeczonego kodu Rejestratorowi,
kod autoryzacyjny będzie kolejno przekazany (i) przez Rejestratora przenoszącemu
Rejestrującemu, (ii) przez przenoszącego Rejestrującego nowemu Rejestrującemu oraz (iii)
przez nowego Rejestrującego do (obecnego lub nowego) Rejestratora oraz (iv) przez
(obecnego lub nowego) Rejestratora Rejestrowi w celu zrealizowania stosownej transakcji.
Rejestr zrealizuje przeniesienie po otrzymaniu kodu autoryzacyjnego zgodnie z tym, co opisane
powyżej (iv).
Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym uznają i
gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny na innego Rejestrującego.
Jeśli w Okresie obowiązywania rejestracji, Rejestrujący umrze bądź jako podmiot gospodarczy
zaniknie, będzie podlegać procedurze likwidacyjnej, egzekutorskiej, ogłosi niewypłacalność,
bankructwo, przejęcie przez stronę trzecią, itp., legalni spadkobiercy, sukcesorzy bądź
likwidatorzy mogą wnioskować o przeniesienie nazwy Domeny w zgodzie z Częścią 7
Warunków.
10.3

AKTUALIZACJA DANYCH
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Jeśli Rejestrujący chce przenieść Nazwę Domeny na nowego Rejestrującego bez zmiany
Rejestratora, to rzeczony Rejestrator ma prawo (dodatkowo do procedury wyznaczonej
powyżej w Części 10.2 ) do zamiany danych kontaktowych Rejestrującego na dane nowego
Rejestrującego przejmującego daną Nazwę Domeny. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości,
stanowi się, że żaden kod autoryzacyjny nie będzie wymagany dla takiej aktualizacji danych.
Dopełniając wyżej opisanej procedury, Rejestrator i Rejestrujący tym samym uznają i
gwarantują ważność przeniesienia Nazwy Domeny na innego Rejestrującego.
Część 11.
1.

ZAWIESZENIE NAZWY DOMEN ORAZ PROCEDURA REAKTYWACJI

Po otrzymaniu wniosku o anulowanie rejestracji Nazwy Domeny wniesionego przez
Rejestratora, zgodnie z postanowieniami części 6 ust. 2 Warunków oraz części 9
niniejszego dokumentu, Rejestr niezwłocznie przeniesie tę Nazwę Domeny do
kwarantanny na okres czterdziestu (40) dni kalendarzowych od (i) daty podanej we
wniosku o anulowanie lub (ii) dnia wniesienia wniosku o anulowanie, w przypadku gdy
data podana na wniosku jest wcześniejsza lub gdy data taka nie była wymieniona we
wniosku o anulowanie.
W tym 40-dniowym okresie:
(i)
Rejestrujący ma prawo wystąpić do Rejestratora z wnioskiem o dokonanie
reaktywacji przebywającej w kwarantannie Nazwy Domeny, a Rejestrator
powiadamia Rejestr o takim wniosku; Reaktywacja Nazwy Domeny w zasadzie
nie zmienia daty rejestracji ani daty rocznicy rejestracji, z tym, że jeden rok
zostaje dodany do Okresu obowiązywania rejestracji reaktywowanej Nazwy
Domeny, a to zgodnie z ustaleniami określonymi w Warunkach.
(ii)
Rejestrujący może zażądać przeniesienia Nazwy Domeny (a Nazwa Domeny
zostanie wtedy implicite reaktywowana).
Ponadto we wspomnianym okresie, pomimo umieszczenia Nazwy Domeny w
kwarantannie, wykonawca testamentu Rejestrującego lub jego uprawnieni
spadkobiercy (w przypadku śmierci Rejestrującego) lub powołany zgodnie z prawem
zarządca (w przypadku likwidacji działalności Rejestrującego) mogą wystąpić za
pośrednictwem Rejestratora o przeniesienie Nazwy Domeny z chwilą przedłożenia
stosownej dokumentacji, określonej w Części 10.
Jeśli we wspomnianym 40-dniowym okresie nie nastąpi ponowna aktywacja lub
przeniesienie, o których mowa powyżej, lub Rejestr nie otrzyma stosownych opłat,
wówczas Rejestr udostępnia daną Nazwę Domeny do ogólnodostępnej rejestracji.
Opłaty wniesione za pierwotną rejestrację Nazwy Domeny (lub jej odnowienia) nie są
zwracane.

2.

W przypadku gdy Rejestr przesunie do kwarantanny Nazwę Domeny po wygaśnięciu
umowy między Rejestrem a Rejestratorem, zastosowanie ma procedura określona w
Części 11 ust. 1 niniejszego dokumentu.

Część 12.
1.

Procedura Wycofania Nazwy Domeny

Rejestr może według własnego uznania unieważnić rejestrację Nazwy Domeny
(wycofać jej rejestrację) , wyłącznie gdy:
(i)
(ii)

(iii)

Rejestrator ma wobec Rejestru nieuregulowane długi;
Rejestrator nie spełnia lub przestał spełniać Kryteriów
Kwalifikacyjnych określonych w art. 4 ust. 2 lit. (b) Rozporządzenie (WE)
733/2002 i art. 20 oraz art. 22 Rozporządzenia (UE) 2019/517;
Rejestrujący naruszył Zasady.
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2.

Przed wycofaniem Nazwy Domeny (unieważnieniem jej rejestracji), Rejestr skontaktuje
się za pomocą poczty elektronicznej z Rejestrującym i/lub Rejestratorem, za
pośrednictwem którego zarejestrowano daną Nazwę Domeny, umożliwiając
Rejestrującemu, o ile to możliwe, usunięcie przeszkód stanowiących podstawę do
unieważnienia rejestracji.
Jeśli wyżej wymienione podstawy do wycofania nie zostaną usunięte w wyznaczonym
terminie, Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny.

3.

Z chwilą powiadomienia przez Rejestr Rejestrującego i/lub Rejestratora zgodnie z
punktem 12.2 niniejszej Polityki rejestracji, Rejestr może wycofać rejestrację
przedmiotowej Nazwy (Nazw) Domeny (Domen). Nazwy Domen, które zostały
wycofane z użycia nie mogą być przenoszone ani reaktywowane, a to zgodnie z
niniejszą Częścią 12.3.
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