Politika WHOIS
Táto Politika, spolu so Zásadami ochrany osobných údajov, uvádza ďalšie podrobnosti o
spracovávaní osobných údajov pri používaní webovej databázy WHOIS.
V tejto politike sú použité výrazy, ktoré sú definované v Podmienkach registrácie a/alebo
v Pravidlách riešenia sporov.
Webová vyhľadávacia služba WHOIS
Pri registrácii Doménového mena je Registrant povinný súhlasiť s Podmienkami
registrácie, ktoré oprávňujú Register k sprístupneniu určitých kontaktných a technických
údajov vo svojej webovej databáze WHOIS na účely zabezpečenia prehľadnosti systému
doménových mien. Po zadaní dopytu do webovej vyhľadávacej služby WHOIS je možné
vyhľadať informácie o Registrantovi a o administratívnych a technických kontaktoch
spravujúcich príslušné Doménové meno.
Účel
Účelom webovej databázy WHOIS je poskytovať dostatočne presné a aktuálne informácie
o technických a administratívnych kontaktných miestach spravujúcich doménové mená.
V prípade úmyselného poskytnutia nepresných informácií Registrant poruší Pravidlá.
Informácie uverejnené vo webovej databáze WHOIS
Ak je Registrant právnická osoba, Register zverejní nasledujúce informácie:
 meno organizácie;
 mesto a krajinu;
 e-mailovú adresu;
 jazyk.
Ak je Registrant fyzická osoba, Register zverejní e-mailovú adresu a jazyk Registranta.
Fyzické osoby, ktoré zaregistrujú Doménové meno, môžu byť informované svojim
Registrátorom o možnosti zriadiť si a používať osobitnú funkčnú e-mailovú adresu, ktorá
bude uverejnená v databáze WHOIS namiesto ich osobnej e-mailovej adresy.
Tretím osobám nebudú poskytnuté žiadne iné získané informácie, pokiaľ to nie je v súlade
s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a s informáciami uvedenými nižšie.
Poskytovanie osobných údajov
Tretie osoby môžu mať oprávnené dôvody na to, aby požiadali o poskytnutie osobných
údajov, ktoré nie sú uverejnené vo webovej databáze WHOIS, ale Register ich spracováva,
v súlade s Politikou ochrany súkromia.
Akákoľvek tretia osoba musí požiadať o poskytnutie týchto údajov podaním žiadosti a
musí:
 uviesť svoje identifikačné údaje;
 predložiť oprávnené dôvody svojej žiadosti;
 súhlasiť s tým, že nepoužije sprístupnené informácie na iné účely ako tie, ktoré sú
preukázané vyššie uvedenými oprávnenými dôvodmi.
Tretej osobe žiadajúcej o prístup k osobným údajom sa tento prístup poskytne, len ak táto
tretia osoba splní všetky požiadavky alebo ak poskytnutie prístupu nariadi Registru
vyšetrovací orgán, súdny alebo iný príslušný orgán v Európskej únii, ktorý je oprávnený
povoliť takýto prístup.
Ochrana pred zneužitím údajov WHOIS
Register má rôzne bezpečnostné opatrenia na ochranu pred zneužitím osobných údajov
uverejnených vo webovej databáze WHOIS, ako je obmedzenie počtu dopytov.
Zadaním dopytu do webovej databázy WHOIS sa zaväzujete, že nebudete používať
informácie na:
 povolenie, umožnenie alebo podporovanie zasielania nevyžiadaných komerčných
reklám alebo iných nevyžiadaných správ prostredníctvom elektronickej pošty alebo
akýmkoľvek iným spôsobom;
 cielenú reklamu akýmkoľvek spôsobom;
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zasielanie spamov alebo akékoľvek iné
administratívneho a technického kontaktu.

obťažovanie

Registranta

alebo

Internetový prístup
Zrakovo postihnutým osobám sú k dispozícii osobitné nástroje umožňujúce prístup k
informáciám. Vyžiadaním mena používateľa a hesla od Registra môžu používatelia so
zrakovým postihnutím zadávať dopyty týkajúce sa Doménových mien pomocou
zabezpečenej webovej databázy WHOIS.
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