Politika WHOIS
Ta politika skupaj s Politiko o zasebnosti zagotavlja dodatne podrobnosti o obdelavi
osebnih podatkov pri uporabi spletnega WHOIS-a.
Ta politika vsebuje opredeljene izraze, uporabljene v Splošnih pogojih in/ali Pravilih za
reševanje sporov.
Spletni WHOIS
Ob registraciji Domenskega imena mora Registrant sprejeti Splošne pogoje, ki Registru
dovoljujejo, da objavi nekatere osebne podatke na svojem spletnem WHOIS-u skupaj z
drugimi tehničnimi podatki, s čimer zagotovi preglednost sistema domenskih imen. S
predložitvijo poizvedbe na spletnem WHOIS-u lahko najdete informacije o Registrantu in o
administrativni in tehnični kontaktni osebi, ki upravlja Domensko ime.
Namen
Namen spletnega WHOIS-a je zagotavljanje v razumni meri natančnih in posodobljenih
podatkov o tehničnih in administrativnih kontaktnih osebah, ki upravljajo domenska imena.
V primeru namernega posredovanja nenatančnih podatkov, Registrant krši Pravila.
Podatki, objavljeni v spletnem WHOIS-u
Kadar je Registrant pravna oseba, Register objavi naslednje podatke:
 ime organizacije;
 mesto in državo;
 naslov elektronske pošte;
 jezik.
Kadar je Registrant fizična oseba, Register objavi naslov elektronske pošte in jezik
Registranta.
Fizične osebe, ki registrirajo Domensko ime, bodo s strani njihovega Registrarja obveščene
o možnosti kreiranja in uporabe posebnega funkcionalnega naslova elektronske pošte za
objavo v spletnem WHOIS-u, kot alternativa za uporabo njihovega osebnega naslova
elektronske pošte.
Drugi zbrani podatki ne bodo razkriti tretjim strankam, razen v skladu z našim Pravilnikom
o zasebnosti in kot je navedeno v nadaljevanju.
Razkritje osebnih podatkov
Tretje stranke lahko imajo utemeljene razloge za zahtevo razkritja osebnih podatkov, ki
niso objavljeni v spletnemu WHOIS-u, vendar jih Register obdeluje v skladu s Politiko o
zasebnosti.
Tretja stranka mora za razkritje teh podatkov izpolniti prijavni obrazec in:
 se identificirati;
 navesti utemeljene razloge za zahtevek;
 se strinjati, da bo podatke uporabljala samo za utemeljene namene iz zgoraj
navedenih utemeljenih razlogov.
Tretji stranki, ki zaprosi za dostop do osebnih podatkov, bo ta dostop odobren le v primeru,
če izpolnjuje vse zahteve ali če od Registra to zahteva organ za pregon ali sodni ali drugi
pristojni organ v Evropski uniji, ki lahko odobri tak dostop.
Preprečevanje zlorabe podatkov v spletnem WHOIS-u
Da bi Register preprečil zlorabo osebnih podatkov, ki so objavljeni v spletnem WHOIS-u,
izvaja različne varnostne ukrepe, kot je omejitev števila poizvedb.
Z oddajo poizvedbe v spletnem WHOIS-u, se strinjate, da podatkov ne boste uporabljali
tako, da bi:
 dopustili, omogočili ali kakor koli drugače podpirali pošiljanje nezaželenega,
komercialnega oglaševanja ali drugih nadležnih sporočil prek elektronske pošte ali
kakor koli drugače;
 jih uporabljal za ciljno oglaševanje na kakršen koli način;
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pošiljali neželeno pošto ali kakor koli drugače povzročali nevšečnosti Registrantu
ali administrativni in tehnični kontaktni osebi.

Dostopnost prek interneta
Za slabovidne uporabnike so na voljo posebna orodja za dostopnost. Slabovidni uporabniki
lahko za poizvedbo o domenskih imenih z uporabo varnega spletnega WHOIS-a od Registra
zahtevajo posebno uporabniško ime in geslo.
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