WHOIS-beleid
Samen met het Privacybeleid biedt dit beleid meer informatie over de verwerking van
persoonlijke gegevens bij het gebruik van de webgebaseerde WHOIS.
Dit beleid neemt de gedefinieerde termen over uit onze Bepalingen en Voorwaarden en/of
ADR Regelingen.
Webgebaseerde WHOIS
Bij het registreren van een Domeinnaam wordt de Registreerder verzocht de Bepalingen
en Voorwaarden te aanvaarden die het Register machtigen om bepaalde contactgegevens
samen met bepaalde andere technische gegevens beschikbaar te maken in de
webgebaseerde WHOIS, om zo de transparantie van het domeinnaamsysteem te kunnen
garanderen. Via een zoekopdracht in de webgebaseerde WHOIS, kan informatie worden
gevonden over zowel de Registreerder als de contactpunten die de Domeinnaam technisch
en administratief beheren.
Doel
Het doel van de webgebaseerde WHOIS is het verschaffen van redelijk nauwkeurige en
actuele informatie over de contactpunten die de domeinnamen technisch en administratief
beheren.
Indien opzettelijk onjuiste informatie wordt verstrekt, overtreedt de Registreerder
daarmee de Regels.
In de webgebaseerde WHOIS gepubliceerde informatie
Wanneer de Registreerder een rechtspersoon is, publiceert het Register de volgende
informatie:
 naam van de organisatie;
 plaats en land;
 e-mailadressen;
 taal.
Wanneer de Registreerder een natuurlijke persoon is, publiceert het Register het emailadres en de taal van de Registreerder.
Natuurlijke personen die een Domeinnaam aanvragen, kunnen door hun Registrators
worden gewezen op de mogelijkheid om een specifiek functioneel e-mailadres voor
publicatie in de WHOIS-databank te creëren en te gebruiken als alternatief voor het
gebruik van hun persoonlijke e-mailadres.
Er wordt geen andere verzamelde informatie onthuld aan derden tenzij in
overeenstemming met ons Privacybeleid en zoals hieronder uiteengezet.
Bekendmaking van persoonlijke gegevens
Derden kunnen legitieme redenen hebben om de bekendmaking aan te vragen van
persoonlijke gegevens die niet in de webgebaseerde WHOIS opgenomen zijn maar wel
door het Register verwerkt zijn, in overeenstemming met het Privacybeleid.
Derden moeten een verzoek om vrijgave van deze gegevens indienen door middel van een
aanvraagformulier en zij moeten:
 zichzelf identificeren;
 de legitieme redenen voor het verzoek onderbouwen;
 ermee akkoord gaan de informatie die beschikbaar wordt gesteld niet te gebruiken
voor doeleinden anders dan die gerechtvaardigd worden door de bovengenoemde
legitieme redenen.
Toegang tot persoonlijke gegevens wordt uitsluitend verleend indien derden die het
verzoek doen, aan alle eisen voldoen, of indien het Register van een daartoe bevoegde
wetshandhavingsinstantie of rechterlijke of andere competente instantie binnen de
Europese Unie opdracht krijgt die toegang te verlenen.
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Het voorkomen van misbruik van WHOIS-gegevens
Ter voorkoming van misbruik van persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn in de
webgebaseerde WHOIS, beschikt het Register over verschillende veiligheidsmaatregelen,
zoals beperking van het aantal zoekopdrachten.
Door een zoekopdracht in de webgebaseerde WHOIS in te geven, stemt u ermee in de
informatie niet te zullen gebruiken om:
 de verzending van ongevraagde, commerciële reclame of andere berichten per email of anderszins toe te staan, mogelijk te maken of op een andere wijze te
ondersteunen;
 er op enige andere wijze reclame mee te bedrijven;
 spam (ongevraagde commerciële informatie) te verzenden aan of op enige andere
wijze hinder te veroorzaken voor de Registreerder, of de administratieve of
technische contactpersonen.
Internettoegankelijkheid
Voor mensen met een visuele beperking zijn speciale toegankelijkheidsvoorzieningen
beschikbaar. Door een gebruikersnaam en wachtwoord bij het Register aan te vragen,
kunnen gebruikers met een visuele beperking zoekopdrachten naar Domeinnamen
indienen door gebruik te maken van een beveiligde webgebaseerde WHOIS.
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