Política WHOIS
A presente política, juntamente com a Política de Privacidade, contém informações mais
pormenorizadas sobre o processamento de dados pessoais na utilização do WHOIS em
linha.
A presente política adota os termos definidos utilizados nos Termos e Condições e/ou nas
Normas de Resolução de Litígios.
WHOIS em linha
Ao registar um Nome de Domínio, o Titular do Registo é obrigado a aceitar os Termos e
Condições autorizando a Autoridade de Registo a tornar determinados dados de contacto
acessíveis no WHOIS em linha, juntamente com outros dados técnicos, de forma a garantir
a transparência do sistema de nomes de domínio. Ao efetuar uma consulta no WHOIS em
linha, podem ser encontradas informações sobre o Titular do Registo e o contacto técnico
e administrativo que administra o Nome de Domínio.
Finalidade
A finalidade do WHOIS em linha é fornecer informações razoavelmente exatas e
atualizadas sobre pontos de contacto técnicos e administrativos que administram os
nomes de domínio.
Ao fornecer informações deliberadamente inexatas, o Titular do Registo estará a violar as
Normas.
Informações publicadas no WHOIS em linha
Quando o Titular do Registo é uma pessoa coletiva, a Autoridade de Registo publica as
seguintes informações:
 nome da organização;
 cidade e país;
 endereço de correio eletrónico;
 idioma.
Quando o Titular do Registo é uma pessoa singular, a Autoridade de Registo publica o
endereço de correio eletrónico e o idioma do Titular do Registo.
As pessoas singulares que registarem um Nome de Domínio poderão ser informadas pelo
seu Agente de Registo acerca da possibilidade de criar e utilizar um endereço de correio
eletrónico específico e funcional para publicação no WHOIS como uma alternativa à
utilização do seu endereço de correio eletrónico pessoal.
Nenhuma outra informação recolhida será divulgada a terceiros, salvo em virtude da
aplicação da nossa Política de Privacidade e nos termos previstos abaixo.
Divulgação de dados pessoais
É possível que terceiros tenham motivos legítimos para solicitar a divulgação de dados
pessoais que não se encontrem publicados no WHOIS em linha mas que tenham sido
processados pela Autoridade de Registo, em conformidade com a Política de Privacidade.
Qualquer terceiro deve solicitar a divulgação desses dados através do preenchimento de
um formulário de pedido e:
 fornecendo os seus dados de identificação;
 fundamentando os motivos legítimos para o pedido;
 concordando em não utilizar as informações disponibilizadas para outras
finalidades que não as finalidades justificadas pelos motivos legítimos acima
mencionados.
O acesso a dados pessoais só será concedido se o terceiro que o solicitar cumprir todos os
requisitos ou se a Autoridade de Registo receber ordens por parte de um serviço de
aplicação da lei, uma autoridade judicial ou outra autoridade competente da União
Europeia, com capacidade para conceder esse acesso.

1

Impedir a utilização indevida de dados WHOIS
Para impedir a utilização indevida de dados pessoais publicados no WHOIS em linha, a
Autoridade de Registo estabeleceu várias medidas de segurança, como limitar o número
de consultas.
Ao efetuar uma consulta no WHOIS em linha, concorda em não utilizar as informações
para:
 permitir, autorizar ou fomentar de qualquer outra forma a transmissão de
publicidade comercial não solicitada ou outras solicitações, quer através de correio
eletrónico ou por outro meio;
 encaminhar publicidade por qualquer meio;
 enviar spam ou de outra forma causar incómodo ao Titular do Registo, ou o
contacto técnico e administrativo por qualquer forma.
Acessibilidade à Internet
São disponibilizadas ferramentas de acessibilidade especiais para utilizadores com
deficiências visuais. Ao solicitarem um nome de utilizador e uma palavra-passe à
Autoridade de Registo, os utilizadores com deficiências visuais podem consultar Nomes de
Domínio utilizando um WHOIS em linha seguro.
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