WHOIS-policy
Denna policy tillhandahåller, tillsammans med Integritetspolicyn, ytterligare information
om hur personuppgifter behandlas vid användning av webbaserade WHOIS.
Denna policy antar de definierade villkor som används i Villkoren och/eller i Reglerna för
tvistlösning.
Webbaserade WHOIS
När ett Domännamn registreras måste Registranten acceptera Villkoren för att godkänna
att Registreringsenheten ställer vissa kontaktuppgifter till förfogande på dess
webbaserade WHOIS, tillsammans med andra tekniska data, för att garantera
transparens av domännamnsystemet. Om man skickar en förfrågan till webbaserade
WHOIS, kan information hittas om både Registranten och den administrativa och
tekniska kontaktpersonen som administrerar Domännamnet.
Syfte
Syftet med webbaserade WHOIS är att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information
när det gäller de tekniska och administrativa kontaktpunkter som administrerar
Domännamnen.
Om en Registrant medvetet skickar in felaktig information, bryter denna mot reglerna.
Information som publiceras i webbaserade WHOIS
När Registranten är en juridisk person, publicerar Registreringsenheten följande
information:
 organisationens namn
 ort och land
 e-postadress
 språk
När Registranten är en fysisk person publicerar Registreringsenheten Registrantens epostadress och språk.
Fysiska personer som registrerar ett Domännamn kan komma att informeras av sin
Registreringsenhet om möjligheten att skapa och använda en specifik fungerande epostadress för publicering i WHOIS, som ett alternativ till att använda deras personliga epostadresser.
Ingen annan insamlad information kommer att lämnas ut till tredje parter såvida inte
detta sker i enlighet med vår Integritetspolicy såsom anges nedan.
Utlämnande av personuppgifter
Tredje parter kan ha legitima orsaker till att begära utlämnande av personuppgifter som
inte finns publicerade i webbaserade WHOIS, men som behandlats av
Registreringsenheten, i enlighet med Integritetspolicyn.
Alla tredje parter måste begära utlämnande av dessa uppgifter genom att fylla i ett
ansökningsformulär och:
 identifiera sig själva
 bekräfta legitima skäl för sin förfrågan
 samtycka till att inte använda informationen som ställts till förfogande för andra
syften än de som bestyrkts av ovannämnda legitima skäl.
Tillgång till personuppgifter kommer endast att ges om den tredje parten som gör
förfrågan uppfyller alla krav, eller om Registreringsenheten begärs av brottsbekämpande
organ, eller en juridisk eller annan behörig myndighet inom Europeiska unionen, som kan
bevilja sådan tillgång.
Förebygga missbruk av WHOIS-data
För att förebygga missbruk av personuppgifter publicerade i webbaserade WHOIS,
tillämpar Registreringsenheten en mängd säkerhetsåtgärder, såsom begränsande av
antal förfrågningar.
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Genom att skicka in en förfrågan till webbaserade WHOIS samtycker du till att inte
använda informationen till att:
 tillåta, möjliggöra eller på annat sätt stödja spridning av oönskad reklam eller
andra kontakter, via e-post eller andra metoder
 rikta reklam på något sätt
 skicka skräppost eller på annat sätt orsaka obehag för Registranten, eller den
administrativa och tekniska kontaktpersonen.
Internetåtkomst
Särskilda åtkomstverktyg finns tillgängliga för personer med nedsatt syn. Genom att
begära ett användarnamn och lösenord från Registreringsenheten, kan användare med
nedsatt syn ställa frågor om Domännamn genom att använda en säker webbaserade
WHOIS.

2

