Pravidla WHOIS
Tato pravidla, společně se Zásadami ochrany osobních údajů, poskytují další informace o
zpracování osobních údajů při používání webového WHOIS.
Tato Pravidla přejímají definované pojmy používané v Podmínkách registrace a/nebo v
Pravidlech řešení sporů.
Webový WHOIS
Při registraci Doménového jména se po Držiteli požaduje, aby přijal Podmínky registrace,
které Rejstřík opravňují, aby určité kontaktní údaje zpřístupnil na svém webovém WHOIS,
spolu s dalšími technickými údaji, za účelem zajištění transparentnosti systému
doménových jmen. Odesláním dotazu do webového WHOIS lze nalézt informace jak o
Držiteli, tak o administrativním a technickém kontaktu, který spravuje Doménové jméno.
Účel
Účelem webového WHOIS je poskytovat přiměřeně správné a aktuální informace o
kontaktních osobách pro technické a administrativní záležitosti, které spravují Doménové
jméno.
Vědomým předložením nepřesných informací Držitel porušuje Pravidla.
Informace zveřejňované na webovém WHOIS
Když je Držitel právnickou osobou, Rejstřík zveřejňuje následující informace:
 název organizace;
 město a země;
 e-mailová adresa;
 jazyk.
Když je Držitel fyzickou osobou, Rejstřík zveřejňuje e-mailovou adresu a jazyk Držitele.
Fyzické osoby, které registrují Doménové jméno, mohou být svým Registrátorem
informovány o možnosti vytvořit a používat zvláštní funkční e-mailovou adresu, která bude
zveřejněna v WHOIS, jako alternativu k použití jejich osobní e-mailové adresy.
Žádné jiné shromážděné informace nebudou sdělovány třetím stranám, nebude-li to v
souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a jak stanoveno níže.
Poskytnutí osobních údajů
Třetí strany mohou mít zákonné důvody k tomu, aby požadovaly sdělení těch osobních
údajů, které nejsou zveřejněny ve webovém WHOIS, ale které Rejstřík zpracovává, v
souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.
Třetí strana musí žádat o poskytnutí těchto údajů vyplněním formuláře žádosti a:
 identifikovat se;
 řádně doložit oprávněné důvody žádosti;
 souhlasit s tím, že sdělené informace nepoužije k jiným účelům, než které jsou
podloženy výše uvedenými oprávněnými důvody.
Přístup k osobním údajům bude udělen pouze tehdy, pokud třetí strana, která podává
žádost, splní všechny požadavky nebo je-li to Rejstříku uloženo donucovacím orgánem
nebo soudním nebo jiným příslušným orgánem v rámci Evropské unie, který je oprávněn
poskytnout takový přístup.
Prevence zneužití údajů WHOIS
Aby se předešlo zneužití osobních dat zveřejněných ve webovém WHOIS, má Rejstřík
zavedena různá bezpečnostní opatření, jako je omezování počtu dotazů.
Zadáním dotazu ve webovém WHOIS souhlasíte, že informace nebudete používat k tomu,
abyste:
 dovolili, umožnili nebo jinak podporovali přenos nevyžádaných komerčních reklam
nebo jiných obtěžujících informací, ať již e-mailem, nebo jinak;
 prováděli cílenou reklamu jakýmkoliv způsobem;
 spamovali nebo jakýmkoliv způsobem nepřípustně obtěžovali Držitele nebo
administrativní a technický kontakt.
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Možnost přístupu přes Internet
Pro zrakově postižené osoby jsou k dispozici speciální přístupové nástroje. Zrakově
postižení uživatelé mohou zadat dotaz na Doménová jména pomocí zabezpečeného
webového WHOIS vyžádáním uživatelského jména a hesla z Rejstříku.
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