Politica WHOIS
Această politică, alături de Politica de Confidențialitate, furnizează informații detaliate
suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în momentul utilizării
bazei de date WHOIS online.
Această politică adoptă termenii definiți și utilizați în documentele Termeni și Condiții
și/sau Reguli de soluționare a litigiilor.
WHOIS online
La înregistrarea unui nume de domeniu nou, Registrantului i se solicită să accepte Termenii
și Condițiile, autorizând Registrul să publice anumite date de contact ale sale în baza de
date WHOIS online împreună cu alte date tehnice, pentru a putea garanta transparența
sistemului de nume de domenii. Prin interogarea bazei de date WHOIS online pot fi aflate
informații atât despre Registrant, cât și despre persoanele de contact de nivel
administrativ sau tehnic care administrează numele de domeniu.
Scop
Scopul bazei de date WHOIS online este furnizarea de informații cât se poate de precise și
actuale despre punctele de contact tehnic și administrativ care administrează nume de
domenii.
Prin înregistrarea intenționată a unor informații inexacte, Registrantul încalcă Regulile.
Informații publicate în motorul WHOIS online
Dacă Registrantul este o persoană juridică, Registrul va publica următoarele informații:
 numele entității;
 orașul și țara;
 adresa de e-mail;
 limba.
Dacă Registrantul este o persoană fizică, Registrul publică adresa de e-mail a
Registrantului și limba.
Persoanele fizice care înregistrează un nume de domeniu pot fi informate de către
Registrator cu privire la posibilitatea de a crea și utiliza o adresă de e-mail funcțională
specială în vederea publicării în WHOIS, drept alternativă pentru utilizarea propriei adrese
de e-mail.
Nu va fi divulgată către terți nicio altă informație, decât dacă acest lucru este în
conformitate cu Politica noastră de Confidențialitate și după cum se stabilește mai jos.
Divulgarea datelor cu caracter personal
Terții pot avea motive legitime de a solicita divulgarea datelor cu caracter personal
nepublicate în baza de date WHOIS online dar procesate de către Registru, în conformitate
cu Politica de Confidențialitate.
Terții trebuie să solicite divulgarea acestor date prin completarea unui formular de cerere
și prin:
 identificarea propriei persoane;
 justificarea motivelor legitime ale cererii;
 confirmarea faptului că nu vor utiliza informațiile obținute în alte scopuri decât în
cele justificate prin motivele legitime menționate mai sus.
Accesul la datele cu caracter personal va fi permis terțului care îl solicită sub rezerva
îndeplinirii tuturor condițiilor de mai sus, sau în situația în care Registrului i se impune
acest lucru de către o agenție de aplicare a legii sau de către o autoritate judecătorească
sau o altă autoritate competentă din Uniunea Europeană, care să fie abilitată pentru
acordarea unui astfel de acces.
Prevenirea utilizării abuzive a datelor conținute în baza de date WHOIS
Pentru a preveni utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal publicate prin
intermediul bazei de date WHOIS online, Registrul pune în aplicare diverse măsuri de
securitate, cum ar fi limitarea numărului de interogări.
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Prin interogarea bazei de date WHOIS online, sunteți de acord să nu utilizați informațiile
pentru a:
 permite, abilita sau susține în alt mod transmiterea de mesaje publicitare
nesolicitate sau alte tipuri de solicitări, prin e-mail sau pe altă cale;
 încerca în vreun fel definirea unui anume public țintă în scopuri publicitare;
 transmite mesaje spam sau a deranja în vreun alt mod Registrantul sau persoanele
de contact administrativ sau tehnic sub orice formă.
Accesibilitatea în materie de Internet
Pentru persoanele cu deficiențe de vedere sunt disponibile instrumente speciale pentru a
spori accesibilitatea. Prin solicitarea de la Registru a unui nume de utilizator și a unei
parole, utilizatorii cu deficiențe de vedere pot interoga baza de date WHOIS online
securizată.
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