WHOIS-käytäntö
Tämä käytäntö yhdessä tietosuojakäytännön kanssa sisältää lisätietoja henkilötietojen
käsittelystä WWW-pohjaista WHOIS-palvelua käytettäessä.
Tässä käytännössä noudatetaan rekisteröintiehdoissa ja/tai riidanratkaisusäännöissä
määritettyjä termejä.
WWW-pohjainen WHOIS
Rekisteröijän on verkkotunnusta rekisteröitäessä hyväksyttävä käyttöehdot, joilla
valtuutetaan rekisteri saattamaan tiettyjä yhteystietoja saataville WWW-pohjaisen WHOISpalvelunsa kautta, teknisten tietojen lisäksi, verkkotunnusjärjestelmän avoimuuden
varmistamiseksi. Lähettämällä kyselyn WWW-pohjaiseen WHOIS-palveluun voidaan saada
tietoja sekä rekisteröijästä että verkkotunnusta hallinnoivista hallinnollisista ja teknisistä
yhteyshenkilöistä.
Tarkoitus
WWW-pohjaisen WHOIS-palvelun tarkoituksena on tarjota kohtuullisen tarkkoja ja ajan
tasalla olevia tietoja verkkotunnusten teknisistä ja hallinnollisista yhteystiedoista.
Lähettämällä tarkoituksellisesti virheellisiä tietoja rekisteröijä rikkoo sääntöjä.
WWW-pohjaisessa WHOIS-palvelussa julkaistut tiedot
Rekisteröijän ollessa oikeushenkilö rekisteri julkaisee seuraavat tiedot:
 organisaation nimi
 kaupunki ja maa
 sähköpostiosoite
 kieli.
Rekisteröijän
ollessa
luonnollinen
henkilö
rekisteri
julkaisee
rekisteröijän
sähköpostiosoitteen ja kielen.
Verkkotunnusta rekisteröivä luonnollinen henkilö voi saada rekisterinpitäjältä tiedon
mahdollisuudesta luoda ja käyttää erityistä toiminnallista sähköpostiosoitetta WHOISpalvelussa
julkaistavana
tai
vaihtoehtoisesti
käyttää
omaa
henkilökohtaista
sähköpostiosoitettaan.
Mitään muita kerättyjä tietoja ei kerrota kolmansille osapuolille, ellei se tapahdu
tietosuojakäytäntömme mukaisesti ja alla mainitusti.
Henkilötietojen paljastaminen
Kolmansilla osapuolilla saattaa olla laillisia syitä pyytää WWW-pohjaisessa WHOISpalvelussa julkaisemattomien mutta rekisterinpitäjän tietosuojakäytännön mukaisesti
käsittelemien henkilötietojen paljastamista.
Kaikkien kolmansien osapuolten on pyydettävä näiden tietojen paljastamista täyttämällä
hakemuslomake, ja lisäksi heidän on toimittava seuraavasti:
 Heidän on tunnistauduttava.
 Heidän on esitettävä pätevät lakiin perustuvat syyt pyynnölle.
 Heidän on suostuttava olemaan käyttämättä saataville saatettuja tietoja muihin
tarkoituksiin kuin edellä mainittujen lakiin perustuvien syiden mukaan
oikeutettuihin tarkoituksiin.
Pääsyoikeus henkilötietoihin annetaan vain jos niitä pyytävä kolmas osapuoli täyttää kaikki
vaatimukset tai jos rekisteri saa käskyn lainvalvontaviranomaiselta, oikeusistuimelta tai
muulta Euroopan unionissa toimivaltaiselta viranomaiselta, joka kykenee määräämään
kyseisen pääsyoikeuden antamisesta.
WHOIS-tietojen väärinkäytön estäminen
WWW-pohjaisessa
WHOIS-palvelussa
julkaistujen
henkilötietojen
väärinkäytön
ehkäisemiseksi rekisterissä on käytössä erilaisia turvallisuustoimia, kuten kyselyjen
määrän rajoitus.
Lähettämällä kyselyn WWW-pohjaiseen WHOIS-palveluun suostut olemaan käyttämättä
tietoja seuraaviin tarkoituksiin:
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pyytämättömien mainosten tai muun kaupittelun lähettäminen sähköpostitse tai
muulla tavoin tai avunanto siihen
kohdennettu mainonta millä tahansa tavalla
roskapostitus tai muu haitanteko rekisteröijälle, hallinnolliselle tai tekniselle
yhteyshenkilölle millä tahansa tavalla.

Saavutettavuus Internetin kautta
Näkövammaisille henkilöille on käytettävissä erityisiä saavutettavuustyökaluja.
Näkövammaiset käyttäjät voivat lähettää verkkotunnuskyselyjä suojatun WWW-pohjaisen
WHOIS-palvelun kautta pyytämällä käyttäjätunnuksen ja salasanan rekisteriltä.
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