WHOIS-poliitika
Käesolev Poliitika annab koos Privaatsuspoliitikaga üksikasjaliku ülevaate isikuandmete
töötlemisest veebipõhise WHOISi kasutamisel.
Käesolevas Poliitikas on kasutatud mõisteid, mis on defineeritud Tingimustes ja/või
Vaidluste Lahendamise Eeskirjades.
Veebipõhine WHOIS
Domeeninime registreerimisel on nõutav Registreerija nõusolek Kasutustingimustega,
millega Registreerija volitab Registrit andma juurdepääsu vastavatele kontaktandmetele
veebipõhises WHOISis koos teiste tehniliste andmetega, et tagada Domeeninime süsteemi
läbipaistvus. Päringu edastamisel veebipõhisesse WHOISi võib leida teavet nii Registreerija
kui ka Domeeninime haldaja administratiivsete ja tehniliste kontaktandmete kohta.
Eesmärk
Veebipõhise WHOISi eesmärk on pakkuda mõistlikult täpset ja ajakohast teavet tehniliste
ja administratiivsete kontaktpunktide kohta, mis Domeeninimesid haldavad.
Tahtlikult ebatäpse teabe vahendamisel rikub Registreerija Tingimusi.
Veebipõhises WHOISis avaldatud teave
Kui Registreerija on juriidiline isik, siis avaldab Register järgmise teabe:
 organisatsiooni nimi;
 linn ja riik;
 e-posti aadress;
 keel.
Kui Registreerija on füüsiline isik, avaldab Register registreerija e-posti aadressi ja keele.
Domeeninime registreerivaid füüsilisi isikuid võib nende Registripidaja teavitada
võimalusest luua ja kasutada eriotstarbelist e-posti aadressi WHOISi andmebaasis
avaldamiseks, alternatiivina oma isiklikule e-posti aadressile.
Mingit muud kogutud teavet ei avaldata kolmandatele osapooltele, välja arvatud juhul, kui
see on kooskõlas meie Privaatsuspoliitikaga, nagu allpool on välja toodud.
Isikuandmete avalikustamine
Kolmandatel pooltel võivad olla tulenevalt käesolevast Privaatsuspoliitikast seaduslikud
põhjused isikuandmete avaldamise nõudmiseks, mida ei ole veebipõhises andmebaasis
WHOIS avaldatud, kuid mida register töötleb.
Mis tahes kolmas osapool peab tegema avalduse nimetatud andmete avalikustamiseks,
esitades taotluse ning:
 identifitseerides ennast;
 põhjendades taotluse seaduslikke põhjuseid;
 nõustudes, et ei kasuta kättesaadavaks tehtud teavet mõnel muul eesmärgil, kui
need, mis on õigustatud ülalmainitud seaduslikel põhjustel.
Kolmandale poolele, kes palub juurdepääsu andmetele, antakse juurdepääsuõigus palutud
andmetele vaid siis, kui ta täidab kõiki nõudmisi või kui Register peab nimetatud
juurdepääsu
võimaldama
seadusest
tulenevalt
Euroopa
Liidus
tegutsevale
õiguskaitseorganile, kohtu- või muule pädevale asutusele.
WHOISi andmete kuritarvitamise ennetamine
Vältimaks veebipõhises WHOISis avaldatud isiklike andmete kuritarvitamist, on Registri
käsutuses erinevaid turvameetmeid nagu näiteks päringute arvu piiramine.
Esitades päringu veebipõhisesse WHOISi, annate oma nõusoleku teavet mitte kasutada
selleks, et:
 lubada, võimaldada või muul viisil toetada soovimatu kommertsreklaami või muude
reklaammaterjalide edastamist e-posti teel või muul viisil;
 edastada sihtreklaami mis tahes viisil;
 põhjustada Registreerijale või administratiiv- ja tehnilisele kontaktile tüli, saates
rämpsposti vms.
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Interneti juurdepääsetavus
Nägemispuudega inimestele on tagatud eraldi juurdepääsetavuse meetodid.
Nägemispuudega kasutajad võivad Registrist kasutajanime ja parooli taotlemise järel
esitada päringuid Domeeninimede kohta, kasutades turvalist veebipõhist WHOISi.
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