Politika WHOIS
Din il-politika, flimkien mal-Politika tal-Privatezza, tipprovdi iktar dettalji dwar l-ipproċessar
ta' data personali meta tintuża l-WHOIS ibbażata fuq l-internet.
Din il-politika tadotta t-termini definiti użati fit-Termini u l-Kundizzjonijiet u/jew ir-Regoli
tar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim.
WHOIS ibbażata fuq l-internet
Meta jirreġistra Isem ta' Dominju, ir-Reġistrant huma meħtieġ jaċċetta t-Termini u lKundizzjonijiet li jawtorizzaw ir-Reġistru jagħmel ċertu data aċċessibbli fuq il-WHOIS
ibbażata fuq l-internet tiegħu, flimkien ma' data teknika oħra, sabiex jiggarantixxi ttrasparenza tas-sistema tal-ismijiet ta' dominju. Permezz tas-sottomissjoni ta' domanda
lill-WHOIS ibbażata fuq l-internet, tista' tinsab informazzjoni kemm dwar ir-Reġistrant kif
ukoll tal-kuntatt amministrattiv u tekniku li jamministra l-Isem ta' Dominju.
Għan
L-għan tal-WHOIS ibbażata fuq l-internet huwa li tipprovdi informazzjoni raġonevolment
preċiża u aġġornata dwar il-punti ta' kuntatt tekniċi u amministrattivi li jamministraw lismijiet ta' dominju.
Jekk ir-Reġistrant jissottometti deliberatament informazzjoni mhux preċiża, dan se jkun
qed jikser ir-Regoli.
Informazzjoni ppubblikata fil-WHOIS ibbażata fuq l-internet
Meta r-Reġistrant huwa persuna legali, ir-Reġistru jippubblika l-informazzjoni li ġejja:
 l-isem tal-organizzazzjoni;
 il-belt u l-pajjiż;
 l-indirizz tal-e-mail;
 il-lingwa
Meta r-Reġistrant huwa persuna fiżika, ir-Reġistru jippubblika l-l-indirizz tal-email u l-lingwa
tar-Reġistrant.
Persuni naturali li jirreġistraw Isem ta' Dominju jistgħu jkunu informati mir-Reġistratur
tagħhom dwar il-possibbiltà li joħolqu u jużaw indirizz tal-e-mail funzjonali speċifiku għallpubblikazzjoni fil-WHOIS, bħala alternattiva għall-użu tal-indirizz tal-e-mail personali
tagħhom.
L-ebda informazzjoni miġbura oħra mhi se tiġi żvelata lil terzi sakemm dan ma jsirx skont
il-Politika tal-Privatezza tagħna kif stabbilit hawn taħt.
Żvelar ta' data personali
Terzi jista' jkollhom raġunijiet leġittimi biex jitolbu l-iżvelar ta' data personali li mhijiex
ippubblikata fil-WHOIS ibbażata fuq l-internet iżda li hija pproċessata mir-Reġistru, skont
il-Politika tal-Privatezza.
Kull terz għandu jitlob l-iżvelar ta' din id-data billi jimla formola ta' applikazzjoni u:
 jidentifika lilu nnifsu;
 jissostanzja r-raġunijiet leġittimi għat-talba;
 jaqbel li ma jużax l-informazzjoni li tkun magħmula disponibbli għal għanijiet oħra
minbarra dawk ġustifikati mir-raġunijiet leġittimi msemmija hawn fuq.
L-aċċess għad-data personali se jingħata biss jekk it-terz li jagħmel it-talba jissodisfa rrekwiżiti kollha, jew jekk ir-Reġistru jiġi ordnat jagħmel dan minn aġenzija tal-infurzar talliġi, jew awtorità ġudizzjarja jew oħra kompetenti fl-Unjoni Ewropea, li għanda l-kapaċità li
tagħti t-tali aċċess.
Il-prevenzjoni ta' użu ħażin tad-data tal-WHOIS
Sabiex jiġi evitat l-użu ħażin tad-data personali ppubblikata fil-WHOIS ibbażata fuq linternet, ir-Reġistru għandu diversi miżuri tas-sigurtà fis-seħħ, bħal-limitazzjoni tan-numru
ta' domandi.
Jekk inti tissottometti talba lill-WHOIS ibbażata fuq l-internet, inti taqbel li ma tużax linformazzjoni biex:
1






tippermetti, tiffaċilita, jew tappoġġa b'mod ieħor it-trażmissjoni ta' reklamar
kummerċjali mhux soliċitat jew soliċitazzjonijiet oħra, kemm jekk permezz ta' email jew mod ieħor;
timmira r-reklamar fi kwalunkwe mod;
tibgħat spam jew jikkawża inkonvenjenzi oħra lir-Reġistrant, jew lill-kuntatt
amministrattiv u tekniku fi kwalunkwe mod.

Aċċessibbiltà tal-Internet
Għodda tal-aċċessibbiltà speċjali huma disponibbli għal persuni b'vista batuta. Meta jitolbu
isem tal-utent u password mir-Reġistru, l-utenti b'vista batuta jistgħu jitolbu Ismijiet ta'
Dominju bl-użu ta' WHOIS ibbażata fuq l-internet sikura.
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