Πολιτική WHOIS
Η παρούσα πολιτική, μαζί με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών
Δεδομένων, παρέχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών
δεδομένων κατά τη χρήση του διαδικτυακού (web-based) WHOIS.
Η παρούσα πολιτική υιοθετεί τους όρους που περιγράφονται και χρησιμοποιούνται στους
Όρους και τις Προϋποθέσεις ή/και στους Κανόνες Επίλυσης Διαφορών.
Διαδικτυακό WHOIS (Web-based WHOIS)
Με την κατοχύρωση ενός Ονόματος Τομέα, ο Κάτοχος οφείλει να αποδεχτεί τους Όρους
και τις Προϋποθέσεις που δίνουν το δικαίωμα στο Μητρώο να καταστήσει προσβάσιμα
ορισμένα δεδομένα επικοινωνίας στο διαδικτυακό WHOIS (web-based), μαζί με άλλα
τεχνικά δεδομένα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια του συστήματος ονομάτων
τομέα. Πραγματοποιώντας μια αναζήτηση στο δικτυακό WHOIS, μπορεί κανείς να βρει
πληροφορίες τόσο για τον Κάτοχο όσο και για την διαχειριστική και τεχνική επαφή που
διαχειρίζονται το Όνομα Τομέα.
Σκοπός
Ο σκοπός του διαδικτυακού WHOIS είναι να παρέχει εύλογα ακριβείς και ενημερωμένες
πληροφορίες σχετικά με την τεχνική και διαχειριστική επαφή που διαχειρίζονται τα
ονόματα τομέα.
Εάν ο Κάτοχος υποβάλλει εσκεμμένα ανακριβή στοιχεία, τότε παραβιάζει τους Κανόνες.
Πληροφορίες που κοινοποιούνται στο διαδικτυακό WHOIS
Όταν ο Κάτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το Μητρώο κοινοποιεί τις ακόλουθες
πληροφορίες:
 όνομα οργανισμού,
 πόλη και χώρα,
 ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
 γλώσσα.
Όταν ο Κάτοχος είναι φυσικό πρόσωπο, το Μητρώο κοινοποιεί την ηλεκτρονική διεύθυνση
(e-mail) και τη γλώσσα του Κατόχου.
Τα φυσικά πρόσωπα που κατοχυρώνουν ένα Όνομα Τομέα μπορεί να ενημερωθούν από τον
Καταχωρητή τους για τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης μιας συγκεκριμένης και
λειτουργικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) για την δημοσιοποίησή της στο WHOIS,
ως εναλλακτική της προσωπικής τους ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail).
Καμία άλλη πληροφορία που συλλέγεται δεν θα αποκαλυφθεί σε τρίτους εκτός εάν αυτό
γίνει σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων όπως
παρατίθεται παρακάτω.
Αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων
Ορισμένα τρίτα μέρη ενδέχεται να έχουν νόμιμους λόγους να αιτηθούν την αποκάλυψη
προσωπικών δεδομένων που δεν έχουν κοινοποιηθεί στο WHOIS αλλά είναι υπό
επεξεργασία από το Μητρώο, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου
Προσωπικών Δεδομένων.
Κάθε τρίτο μέρος πρέπει να ζητήσει την αποκάλυψη των εν λόγω δεδομένων
συμπληρώνοντας μια αίτηση και:
 να προσδιορίσει την ταυτότητά του,
 να τεκμηριώσει τους νόμιμους λόγους του αιτήματός του,
 να συμφωνήσει να μη χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που θα τεθούν στη διάθεσή
του για άλλους σκοπούς από εκείνους που δικαιολογούνται από τους
προαναφερόμενους νόμιμους λόγους.
Η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα παρέχεται μόνο αν το τρίτο μέρος που υποβάλλει
το αίτημα πληροί όλες τις απαιτήσεις ή εάν δοθεί αντίστοιχη εντολή στο Μητρώο από
αρχή επιβολής του νόμου ή δικαστική ή άλλη αρμόδια αρχή εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
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Πρόληψη κατάχρησης των δεδομένων του WHOIS
Προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των προσωπικών δεδομένων που κοινοποιούνται
στο διαδικτυακό WHOIS, το Μητρώο έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορα μέτρα ασφαλείας,
όπως ο περιορισμός του αριθμού αναζητήσεων.
Πραγματοποιώντας μια αναζήτηση στο διαδικτυακό WHOIS, συμφωνείτε να μη
χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες για:
 να επιτρέψετε, να καταστήσετε δυνατή ή να υποστηρίξετε με άλλον τρόπο τη
μετάδοση ανεπιθύμητης εμπορικής διαφήμισης ή άλλων προσκλήσεων μέσω
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας(e-mail) ή με άλλον τρόπο,
 να στοχεύσετε τη διαφήμιση με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο,
 να στείλετε ανεπιθύμητη αλληλογραφία ή να προκαλέσετε ενόχληση στον Κάτοχο,
ή στην τεχνική και διαχειριστική επαφή, με οποιονδήποτε τρόπο.
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Ειδικά εργαλεία προσβασιμότητας διατίθενται στα άτομα με μειωμένη όραση. Με την
αίτησή τους στο Μητρώο για όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, τα άτομα με μειωμένη
όραση μπορούν να αναζητήσουν Ονόματα Τομέα χρησιμοποιώντας ένα ασφαλές
διαδικτυακό WHOIS.
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