WHOIS politika
Šioje politikoje bei Privatumo politikoje pateikiama išsamesnė informacija apie asmens
duomenų tvarkymą naudojant žiniatinklyje esančią WHOIS.
Čia vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo
taisyklėse.
Žiniatinklyje esanti WHOIS
Registruojant Domeno vardą prašoma, kad Registrantas sutiktų su Nuostatomis ir
Sąlygomis, pagal kurias Registrui suteikiamas leidimas žiniatinklyje esančioje WHOIS
pateikti kai kuriuos asmens duomenis kartu su kita technine informacija, kad būtų
užtikrinamas Domeno vardų sistemos skaidrumas. Pateikiant užklausą žiniatinklyje
esančioje WHOIS, galima rasti informacijos apie Registrantą ir Domeno vardo registraciją
administruojantį administracinį ir techninį kontaktą.
Paskirtis
Žiniatinklyje esančios WHOIS paskirtis yra teikti techniniu ir administraciniu požiūriu tikslią
bei naujausią kontaktinę informaciją, susijusią su Domeno vardų administravimu.
Sąmoningai pateikdamas netikslią informaciją Registrantas pažeidžia taisykles.
Žiniatinklyje esančioje WHOIS skelbiama informacija
Kai Registrantas yra juridinis asmuo, Registras skelbia tokią informaciją:
 organizacijos pavadinimą;
 miestą ir šalį;
 el. pašto adresą;
 kalbą.
Kai Registrantas yra fizinis asmuo, Registras skelbia Registranto el. pašto adresą ir kalbą.
Domeno vardą užregistravusius fizinius asmenis jų Registratorius gali informuoti apie
galimybę susikurti ir naudoti specialų veikiantį el. pašto adresą, skirtą skelbti WHOIS, kaip
alternatyvą savo asmeniniam el. pašto adresui.
Jokia kita surinkta informacija nebus atskleidžiama trečiosioms šalims, nebent tai atitiktų
mūsų Privatumo politiką ir toliau pateikiamas nuostatas.
Asmeninių duomenų atskleidimas
Trečiosios šalys gali turėti teisėtų priežasčių reikalauti, kad būtų atskleisti fizinių asmenų
duomenys, nepaskelbti žiniatinklyje esančioje WHOIS, tačiau Registre naudojami
vadovaujantis mūsų Privatumo politika.
Trečioji šalis turi paprašyti atskleisti šiuos duomenis, užpildydama prašymo blanką ir:
 identifikuoti save;
 pagrįsti teisėtas prašymo priežastis;
 patvirtinti, kad nenaudos informacijos kitais tikslais, išskyrus tuos, kurie pagrįsti
minėtomis teisėtomis priežastimis.
Prieiga prie asmens duomenų prašančiai trečiajai šaliai bus suteikiama tik tuo atveju, jei ji
tenkina visus reikalavimus arba jei Registrui suteikti tokią prieigą nurodo teisėsaugos
institucija ar Europos Sąjungoje veikianti teisminė arba kita kompetentinga institucija.
Piktnaudžiavimo WHOIS duomenimis prevencija
Tam, kad nebūtų piktnaudžiaujama žiniatinklyje esančioje WHOIS skelbiamais asmens
duomenimis, Registras taiko įvairias saugumo priemones, pvz., riboja užklausų skaičių.
Pateikdami užklausą žiniatinklyje esančioje WHOIS, jūs sutinkate informacijos nenaudoti:
 nepageidaujamiems komerciniams pranešimams ar kitiems prašymams siųsti el.
paštu ar kitu būdu, leisti, suteikti teisę arba remti tokių pranešimų siuntimą;
 jokiai tikslinei reklamai;
 siekiant siųsti brukalą ar kokiu nors būdu trukdyti registrantui ar administraciniam
ir techniniam personalui.
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Interneto prieiga
Regos negalią turintiems asmenims prieinamos specialios prieigos priemonės. Prašydami
iš Registro vartotojo vardo ir slaptažodžio, regos negalią turintys naudotojai gali ieškoti
Domeno vardų naudodamiesi saugia žiniatinklyje esančia WHOIS.
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