WHOIS-Police
Denne police giver sammen med Policen for behandling af persondata yderligere
oplysninger om behandlingen af persondata ved anvendelse af det webbaserede WHOIS.
Denne police anvender de fastsatte vilkår, som bruges i Vilkårene og Betingelserne og/eller
Reglerne for løsning af tvister.
Webbaseret WHOIS
Ved registreringen af et Domænenavn skal Registranten acceptere Vilkårene og
Betingelserne, som giver Topdomæneadministratoren tilladelse til at gøre bestemte
kontaktdata tilgængelige på Topdomæneadministratorens webbaserede WHOIS sammen
med andre tekniske data for at kunne garantere domænenavnsystemets transparens. Ved
at sende en forespørgsel til det webbaserede WHOIS er det muligt at finde oplysninger om
både Registranten og den administrative og tekniske kontaktperson, der administrerer
Domænenavnet.
Formål
Formålet med det webbaserede WHOIS er at levere rimeligt nøjagtige og opdaterede
oplysninger vedrørende de tekniske og administrative kontaktpunkter, som administrerer
Domænenavnene.
Hvis Registranten bevidst sender forkerte oplysninger, vil dette udgøre et brud på
reglerne.
Oplysninger, der offentliggøres i det webbaserede WHOIS
Hvis Registranten er en juridisk person, offentliggør Topdomæneadministratoren følgende
oplysninger:
 organisationsnavn
 by og land
 e-mailadresse
 sprog
Hvis Registranten er en naturlig person, offentliggør Topdomæneadministratoren
Registrantens e-mailadresse og sprog.
Naturlige
personer,
som
registrerer
et
Domænenavn,
kan
af
deres
Topdomæneadministrator blive informeret om muligheden for at oprette og bruge en
specifik funktionel e-mailadresse til offentliggørelse i WHOIS som et alternativ til at bruge
deres personlige e-mailadresse.
Ingen andre oplysninger vil blive gjort tilgængelige for tredjeparter, medmindre dette sker
i overensstemmelse med vores Police for behandling af persondata og som anført
nedenfor.
Offentliggørelse af persondata
Tredjeparter kan have legitime grunde til at anmode om adgang til personlige data, som
ikke
er
offentliggjort
i
det
webbaserede
WHOIS,
men
behandles
af
Topdomæneadministratoren i overensstemmelse med Policen for behandling af
persondata.
Enhver tredjepart skal anmode om adgang til disse data ved at udfylde en
ansøgningsformular og:
 identificere sig
 angive de legitime grunde til anmodningen
 acceptere ikke at bruge de oplysninger, der gives adgang til, til andre formål end
dem, der retfærdiggøres af de førnævnte legitime grunde.
Adgang til personlige data vil kun blive givet, hvis tredjeparten, som sender anmodningen,
opfylder alle krav, eller hvis Topdomæneadministratoren beordres til det af en
retshåndhævende myndighed eller en retslig eller anden kompetent myndighed inden for
EU, som er i stand til at tildele en sådan adgang.
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Forhindring af misbrug af WHOIS-data
For at forhindre misbrug af personlige data, som udgives i det webbaserede WHOIS, har
Topdomæneadministratoren etableret forskellige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks.
begrænsning af antallet af forespørgsler.
Ved at sende en forespørgsel til det webbaserede WHOIS accepterer du ikke at bruge
oplysningerne til at:
 tillade, muliggøre eller på anden måde understøtte afsendelse af uopfordrede
kommercielle reklamer eller andre henvendelser via e-mail eller på anden måde
 målrette reklame på nogen måde
 spamme eller på anden måde forårsage gener for Registranten eller den
administrative og tekniske kontaktperson på nogen måde.
Internettilgængelighed
Særlige tilgængelighedsværktøjer er tilgængelige for synshandicappede personer. Ved at
anmode om et brugernavn og en adgangskode fra Topdomæneadministratoren kan
synshandicappede brugere forespørge på Domænenavne ved hjælp af et sikkert
webbaseret WHOIS.
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