Политика WHOIS
Тази политика, наред с Политиката за защита на личните данни, предоставя
допълнителна информация относно обработката на лични данни при използване на
уеб-базираната WHOIS база данни.
Тази политика възприема определенията, използвани в Общите условия и/или
Правилата за разрешаване на спорове.
Уеб-базирана WHOIS база данни
При регистрацията на Име на домейн от Регистранта се изисква да приеме Общите
условия, като по този начин упълномощава Регистъра да предостави достъп до
определени данни за контакт в своята уеб-базирана WHOIS база данни, наред с
други технически данни, за да гарантира прозрачността на системата за имена на
домейни. Чрез подаване на заявка към уеб-базираната WHOIS, може да бъде
намерена информация както за Регистранта, така и за административните и
техническите лица, администриращи Името на домейна.
Цел
Целта на уеб-базираната WHOIS база данни е да предоставя сравнително точна и
актуална информация относно техническите и административните точки за
контакт, администриращи Имената на домейни.
При умишлено подаване на неточна информация Регистрантът ще извърши
нарушение на Правилата.
Информация, публикувана в уеб-базираната WHOIS база данни
Когато Регистрантът е юридическо лице, Регистърът публикува следната
информация:
 наименование на организацията;
 град и държава;
 имейл адрес;
 език.
Когато Регистрантът е физическо лице, Регистърът публикува имейл адреса и езика
на Регистранта.
Физическите лица, които регистрират Име на домейн, могат да бъдат информирани
от техния Регистратор за възможността за създаване и използване на специфичен
функционален имейл адрес за публикуване в WHOIS като алтернатива на
използването на личния им електронен адрес.
Никаква друга събрана информация няма да бъде разкрита на трети страни, освен
ако не е в съответствие с нашата Политика за защита на личните данни и както е
изложено по-долу.
Разкриване на лични данни
Трети страни могат да имат легитимни причини да искат разкриване на лични
данни, които не са публикувани в уеб-базираната WHOIS, но се обработват от
Регистъра в съответствие с Политиката за защита на личните данни.
Всяка трета страна трябва да поиска разкриване на тези данни, като попълни
формуляр за искане за разкриване на лични данни и:
 се идентифицира;
 обоснове легитимните причини за искането;
 се съгласи да не използва предоставената информация за други цели, освен
за тези, обосновани чрез споменатите по-горе легитимни причини.
Достъп до лични данни ще се предоставя само ако третата страна, която отправя
искането, изпълни всички изисквания или ако достъпът до лични данни е
разпореден на Регистъра от правоприлагаща служба, съдебен или друг
компетентен орган в рамките на Европейския съюз, който има правомощия да
получава такъв достъп.
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Предотвратяване на злоупотреба с WHOIS данни
За да се предотврати злоупотребата с лични данни, публикувана в уеб-базираната
WHOIS, Регистърът има различни мерки за сигурност, като например ограничаване
на броя на заявките.
Чрез изпращане на заявка до уеб-базираната WHOIS база данни, вие се съгласявате
да не използвате информацията за:
 разрешаване, позволяване или по друг начин подпомагане на предаването
на непоискани търговски реклами или други ходатайства, независимо дали
по имейл или по друг начин;
 целева реклама по какъвто и да било начин;
 спам или по друг начин причиняване на неудобства на Регистранта,
административния или техническия контакт по какъвто и да било начин.
Достъп до интернет
Специални инструменти за достъпност са налични за лица със зрителни
увреждания. Чрез заявка за потребителско име и парола от Регистъра,
потребителите със зрителни увреждания могат да търсят Имена на домейни, като
използват защитена уеб-базирана WHOIS база данни.
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