v.10.0

Podmienky registrácie Doménových mien
DEFINÍCIE
V týchto Podmienkach registrácie Doménových mien ( alej len „Podmienky“),
Pravidlách registrácie Doménových mien, Usmerneniach pre registráciu, Pravidlách
ADR, Politike WHOIS a ich doplnkoch majú uvedené výrazy s ve kým za iato ným
písmenom nasledovný význam:
Konanie ADR

má rovnaký význam ako v Pravidlách pre riešenie sporov,
týkajúcich sa domény;

Doménové meno

znamená názov domény pridelený na základe domény
najvyššej úrovne (.eu) a jeho varianty v iných skriptoch;

Pravidlá pre
riešenie sporov

sú pravidlá pre alternatívne riešenie sporov (Alternative
Dispute Resolution – ADR) uvedené v lánku 22 Pravidiel
verejnej politiky;

Nariadenie .eu

je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
. 733/2002 z 22. apríla 2002 o zavedení domény najvyššej
úrovne .eu, Ú. v. ES L 113, 30. 4. 2002, s. 1 až 5
a prípadných, následných dodatkov;

Kritériá všeobecnej
spôsobilosti

sú kritériá spôsobilosti ustanovené v
písm. (b) Nariadenia .eu;

Homoglyf(y)

je (sú) jeden, dva alebo viac znakov, ktoré majú tvar bu
identický alebo nerozoznate ný na prvý poh ad. Doménové
mená sú považované za homoglyfy jeden druhého, ak sú
všetky znaky jednej domény homoglyfmy iných
doménových mien v príslušných pozíciách;

Zväzok homoglyfov

je skupina doménových mien, ktoré sú si navzájom
homoglyfmi;

Používaný zväzok
homoglyfov

je zväzok homoglyfov, ktorý obsahuje aspo
jednu
doménu, ktorá je zaregistrovaná, blokovaná, rezervovaná,
stiahnutá, v karanténe, zabavená alebo suspendovaná;

Onsite kontakt

ozna uje súkromnú osobu alebo právny subjekt, ktorí nie
sú spätí s Registrátorom, ktorý spravuje technické aspekty
doménového mena a/alebo služby späté s doménovým
menom (ako napr. webové stránky, email a pod.) v mene
Registranta;

Pravidlá verejnej
politiky

sú nariadenie Komisie (ES) . 874/2004 z 28. apríla 2004,
ktorým sa ustanovujú pravidlá verejnej politiky týkajúce sa
zavedenia a funkcií domény najvyššej úrovne .eu a zásady,
ktorými sa spravuje registrácia, Ú. v. ES L 162, 30. 4. 2004,
s. 40 až 50 a následných dodatkov;

Registrant

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prostredníctvom
Registrátora zaregistrovala Doménové meno a ktorej
Osobné údaje boli vložené do registra nej databázy a
zverejnené v rámci webovej vyh adávacej službe WHOIS;
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Registrátor

je organizácia, ktorá od Registra získala akreditáciu na
poskytovanie Registra ných služieb pod a tejto Zmluvy;

Usmernenia pre
registráciu

sú technické usmernenia dostupné na Webovej stránke
Registra;

Pravidlá registrácie

je dokument dostupný na Webovej stránke Registra;

Register

je organizácia EURid vzw (registra né íslo 0864240408, s
registrovaným sídlom na adrese Woluwelaan 150 B-1831
Diegem, Belgicko), správca registra domény najvyššej
úrovne (.eu) a jej variant v iných skriptoch na základe
poverenia, ktoré jej udelila Európska komisia;

Nariadenia

sú Nariadenie .eu a Pravidlá verejnej politiky;

Pravidlá

sú pravidlá a predpisy vz ahujúce sa na doménu .eu a jej
variant v iných skriptoch na druhej a najvyššej úrovni,
okrem iného aj nariadenie 733/2002, nariadenie 874/2004,
nariadenie 1654/2005, ich neskoršie dodatky, Pravidlá
registrácie, Zmluvné podmienky domény .eu, Politika
WHOIS, Pravidlá postupu ADR a Doplnkové pravidlá
postupu ADR, ako sú zverejnené okrem iného aj na
webovej stránke EURid (www.eurid.eu), webovej stránke
eského rozhodcovského súdu (www.adr.eu) a webovej
stránke Rozhodcovského a media ného centra WIPO
(www.wipo.int);

Obdobie

znamená (obnovite né) obdobie registrácie doménového
mena, po ítané v rokoch, ktoré sa za ína dátumom
registrácie a trvá v rozmedzí od jedného (1) do desiatich
(10) rokov.
Doménové mená zaregistrované 29. februára sa budú vždy
obnovova 28. februára.

Webová stránka
Registra

je webová stránka na adrese http://www.eurid.eu;

Politika WHOIS

sú Politika WHOIS dostupné na Webovej stránke Registra.

Tieto Podmienky spolu s Pravidlami registrácie, Pravidlami pre riešenie sporov
a nariadenia ustanovujú práva a povinnosti Registra, Registrátora a Registranta vo
vz ahu ku každému návrhu alebo žiadosti o registráciu Doménového mena a
samotnú registráciu a jej obnovu vrátane všetkých záležitostí týkajúcich sa týchto
Doménových mien.
LÁNOK

1

POŽIADAVKY SPÔSOBILOSTI

Na registráciu Doménového mena sú spôsobilé iba tie fyzické osoby, obchodné
spolo nosti a iné právnické osoby, ktoré sp ajú Kritériá všeobecnej spôsobilosti.
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LÁNOK 2
ZÁSADA „KTO SKÔR PRÍDE, TEN SKÔR MELIE“, DOSTUPNOS
POŽIADAVKY, BLOKOVANÉ A REZERVOVANÉ MENÁ

1.

A TECHNICKÉ

Ak nie je v Pravidlách ustanovené inak, Register registruje Doménové mená
pod a zásady „kto skôr príde, ten skôr melie“ v súlade s týmito Podmienkami.
V tomto prípade je jediným ukazovate om dátum a as úplnej a technicky
správnej registrácie Doménového mena v systéme Registra v zmysle
Usmernení pre registráciu.

2.

Ako Doménové mená sa môžu registrova iba nasledovné mená:
(i)

mená, ktoré sú dostupné. Meno je dostupné, ak
a. ešte nie sú registrované ako Doménové meno,
b. nie sú rezervované, blokované alebo ozna ené Registrom ako
„neregistrovate né“ v súlade s Pravidlami verejnej politiky, pokia
v nich nie je uvedené inak,
c. nie je sú as ou tzv. Používaného zväzku homoglyfov;

(ii)

Doménové mená, ktoré sp ajú nasledujúce technické a lexikálne
kritéria:
a. sú minimálne 2 znaky dlhé pred konverziou do ACE zápisu
(nepo ítajúc doménu najvyššej úrovne vo všetkých prípadne
dostupných skriptoch), sú maximálne 63 znakov dlhé po konverzii
do ACE zápisu (nepo ítajúc doménu najvyššej úrovne vo všetkých
prípadne dostupných skriptoch) a po konverzii ve kých písmen na
malé;
b. použite znaky zo zoznamu povolených znakov Latin, Greek a
Cyrillic skriptu (ako je publikované na stránkach Registra vo
formáte UNICODE);
c. vybrané znaky sa musia zhodova so skriptom rozšírenia
najvyššej úrovne („zhoda skriptov“).;
d. obsahujú písmena len z jedného skriptu vo formáte UNICODE,
vrátane íslic „0“ až „9“ a/alebo pom ky („-„);
e. neza ínajú ani nekon ia poml kou (“-”);
f.

neobsahujú poml ku (“-”) na tretej alebo štvrtej pozícii zárove ,
jedine v prípade, ak za ínajú zo znakmi “xn”;
g. nemôžu obsahova len dvojmiestny kód štátu;
h. nemôžu obsahova žiadny iný znak ako Latin “A” až “Z” alebo “a”
až “z”, ísla “0” až “9” alebo poml ku (“-”) ak za ínajú zo znakmi
“xn--”.
Všetky uvedené podmienky musia by splnené.
LÁNOK

3

POVINNOSTI REGISTRANTA

Po as Obdobia má Registrant nasledovné povinnosti:
1.

udržiava presné, úplné a aktuálne kontaktné informácie vymedzené
v Pravidlách registrácie (i) tak u Registrátora, s ktorým uzatvoril dohodu, ako
aj (ii) u Registra (prostredníctvom Registrátora). Okrem toho Registrant
vyhlasuje a zaru uje sa, že každá e-mailová adresa oznámená Registru bude
funk nou e-mailovou adresou;

2.

používa Doménové meno takým spôsobom, aby neporušoval práva tretích
osôb, príslušné zákony a iné právne predpisy vrátane zákazu diskriminácie
na základe rasy, národnosti, pohlavia, náboženstva alebo politickej
orientácie;
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3.

nepoužíva Doménové meno so zlým úmyslom alebo na protiprávne ú ely.

LÁNOK

4

VYHLÁSENIA

A ZÁRUKY

REGISTRANTA

Registrant vyhlasuje a zaru uje, že:
1.

sp a Kritériá všeobecnej spôsobilosti a prostredníctvom svojho Registrátora
bude informova Register v prípade, ke túto podmienku prestane sp
;

2.

všetky informácie poskytnuté Registru v priebehu procesu registrácie
Doménového mena sú pravdivé, úplné a presné;

3.

Doménové meno sa registruje v dobrej viere a na právne dovolené ú ely a
neporušuje práva žiadnej tretej osoby;

4.

Doménové meno nie je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými
mravmi (napríklad nie je nemorálne alebo urážlivé) a nie je protiprávne;

5.

bude po as Obdobia dodržiava tieto Podmienky a všetky príslušné Pravidlá.

LÁNOK

5

POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

1.

Príslušné poplatky, ktoré Register ú tuje Registrátorom za registráciu,
obnovu, pred ženie obdobia, prevod alebo opätovnú aktiváciu Doménových
mien, sú dostupné na Webovej stránke Registra.

2.

Úhrady splatných poplatkov, ktoré znáša výlu ne Registrant, sa vykonajú v
prospech Registra prostredníctvom Registrátora. Register nie je v tomto
oh ade zodpovedný za žiadne nesplnenie povinností Registrátora, aj ke
dôsledkom takéhoto nesplnenia povinností môže by zamietnutie registrácie
alebo stornovanie príslušného Doménového mena.

LÁNOK 6.
OBDOBIE,
DOMÉNOVÉHO MENA

OBNOVENIE

A

PRED

ŽENIE

OBDOBIA

REGISTRÁCIE

1.

Obdobie registrácie každého Doménového mena za ína a kon í v d och,
ako je uvedené vyššie pri definícii Obdobia.
Ak nie je ustanovené inak, Obdobie sa automaticky predlžuje na alšie
obdobie jedného roka pod a vyššie uvedenej definície Obdobia.

2.

Registrant je oprávnený ukon
registráciu Doménového mena v súlade s
podmienkami jeho dohody so svojim Registrátorom. Toto ukon enie je
inné, iba ak sa Registru doru í žiados o stornovanie vydaná
Registrátorom pred ukon ením Obdobia. Ak takáto žiados nie je doru ená,
má Register nárok na príslušný poplatok za obnovu na alšie obnovené
Obdobie v súlade s postupom ustanoveným v lánku 9 Pravidiel registrácie.

3.

Register nie je povinný vopred informova Registranta o
Obdobia.

4.

Register je oprávnený okamžite pozastavi alebo zruši Doménové meno, ak
Registrant poruší Pravidlá.
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LÁNOK

1.

7

PREVOD DOMÉNOVÉHO MENA

Pod a lánku 8 uvedeného nižšie je Registrant oprávnený transferova
(previes ) Doménové meno na nového Registranta a/alebo do portfólia iného
akreditovaného Registrátora v súlade s postupom uvedeným v lánku 10
Pravidiel registrácie, ak sú splnené všetky nasledovné podmienky:
1)
2)

ak je Doménové meno transferované (prevedené) na nového
Registranta, tento nový Registrant potvrdil, že sp a Kritériá
všeobecnej spôsobilosti; a
Registrátor má na registrátorskom ú te dostatok finan ných
prostriedkov na zaplatenie príslušného poplatku.

Pri takomto postupe Registrátor a Registrant zaru ujú platnos transferu
Doménového mena.
2.

Doménové meno, ktoré je blokované, môže by transferované iba na základe
rozhodnutia:
a.
b.

komisie v Konaní ADR; alebo
súdu príslušného lenského štátu.

3.

Po as trvania Obdobia sa Doménové meno môže previes na dedi ov
Registranta (v prípade úmrtia Registranta) alebo na osobu kupujúcu majetok
Registranta (v prípade, ak sa vo vz ahu k Registrantovi uskuto ní konanie
uvedené v Pravidlách verejnej politiky) po predložení zodpovedajúcich
dokumentov, ak dedi ia alebo kupec sp ajú podmienky spôsobilosti
vymedzené v lánku 1 týchto Podmienok. Takýto transfer môže by
uskuto nený pod a postupu v lánku 10 Pravidiel registrácie.

4.

Ak Registrátor nie je schopný poskytnú Registrantovi jedine ný autoriza ný
kód v súlade s lánkom 10 Pravidiel registrácie, Registrant môže tento
autoriza ný kód požadova priamo od Registra za predpokladu, že preukáže,
že vynaložil všetko úsilie na to, aby autoriza ný kód dostal od Registrátora
a že Registrátor mu tento kód neposkytol. V takomto prípade, ak Register
dostane žiados o poskytnutie autoriza ného kódu a žiados preskúma,
Register môže rozhodnú o tom, že Registrantovi autoriza ný kód poskytne
priamo.

5.

Register nemôže by nikdy vzatý na zodpovednos za spracovanie transferu
Doménového mena. Sú asný a/alebo nový Registátor a sú asný a/alebo
nový Registrant spolo ne, v plnej miere a výlu ne zodpovedajú za to, že
každá žiados o transfer Doménového mena je riadne zdokumentovaná
a podaná zodpovednou osobou.

6.

Aby sa vyhlo pochybnostiam, v prípade transferu v súlade s lánkom 10.3
Pravidiel registrácie, Obdobie Doménového mena zostáva nemenné.

LÁNOK 8
POZASTAVENÉ, BLOKOVANÉ A ZRUŠENÉ DOMÉNOVÉ MENÁ; UZAMKNUTIE
DOMÉNOVÉHO MENA REGISTROM

1.

Register pozastaví každé Doménové meno
(i)

na štyridsa (40) dní, pokia Registrátor doru í Registru žiados o
stornovanie v zmysle
lánku 6 ods. 2. Uvedené 40-d ové
pozastavenie za ína v de uvedený v žiadosti o stornovanie alebo v
de podania žiadosti o stornovanie, ak dátum uvedený v žiadosti o
stornovanie predchádza tomuto d u alebo ak v žiadosti
o stornovanie nebol uvedený žiaden dátum.
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(ii)

pre ktoré Register vyzval Registranta na zmenu Registrátora v súlade
s lánkom 10.1 Pravidiel registrácie.

V uvedených prípadoch sa Doménové meno nemôže používa .
Register uverejní pozastavený stav týchto Doménových mien vo svojej
webovej vyh adávacej službe WHOIS.
2.

Po as pozastavenia uvedeného v odseku 1 bod (i)
(i)

(ii)

môže
Registrant
požiada
o
reaktiváciu alebo
transfer
pozastaveného Doménového mena v súlade s lánkom 11 Pravidiel
registrácie. Register opätovne aktivuje pozastavené Doménové
meno uvedené v odseku 1 bod (i), ke dostane žiados o reaktiváciu
Doménového mena od Registrátora ur eného Registrantom a ak má
Registrátor na svojom registrátorskom ú te dostatok finan ných
prostriedkov na zaplatenie príslušného reaktiva ného poplatku.
dedi ia Registranta (v prípade úmrtia Registranta) alebo príslušný
správca (v prípade, ak sa vo vz ahu k Registrantovi uskuto ní
konanie uvedené v lánku 19.2 Pravidiel verejnej politiky) môžu
požiada o registráciu pozastaveného Doménového mena v mene
dedi ov Registranta alebo osoby kupujúcej majetok Registranta v
súlade s postupom ustanoveným v Registra nej politike.

Ak sa po as pozastavenia uvedeného v odseku 1 bod (i) Doménové meno
neaktivuje alebo nezaregistruje dedi mi Regsitranta (v prípade úmrtia
Registranta) alebo príslušným správcom (v prípade, ak sa vo vz ahu k
Registrantovi uskuto ní konanie uvedené v lánku 19.2 Pravidiel verejnej
politiky), tak Register automaticky sprístupní Doménové meno pre
všeobecnú registráciu ihne po 40 d och pozastavenia.
3.

Register zablokuje každé Doménové meno:
a.

ktoré je považované súdom lenského štátu za hanlivé, rasistické
alebo v rozpore s verejným poriadkom, po oznámení súdneho
rozhodnutia v zmysle lánku 18 Pravidiel verejnej politiky. Po
oznámení kone ného súdneho rozhodnutia sa Doménové meno zruší
a zablokuje pre alšiu registráciu po as platnosti príslušného
súdneho rozhodnutia,

b.

v prípade, ak je Register informovaný o za atom Konaní ADR alebo
súdnom konaní, tak až do skon enia tohto konania a oznámenia
kone ného rozhodnutia Registru. V tomto prípade (a) nie je možné
Doménové meno transferova na nového Registranta a/alebo do
portfólia iného akreditovaného Registrátora a (b) Registrant nesmie
zmeni
svoje kontaktné údaje, týkajúce sa zablokovaného
Doménového mena.

c.

v prípade, že upovedomil Registranta a /alebo Registrátora v súlade
s lánkom 12.2 Pravidiel registrácie.

4.

Register zruší Doménové meno na základe rozhodnutia komisie v Konaní
ADR alebo súdneho rozhodnutia.

5.

Register môže zruši registráciu Doménového mena z vlastného podnetu a
bez predloženia sporu na mimosúdne riešenie sporov výlu ne na základe
nasledovných dôvodov:
(i)

nezaplatené dlhy vo i Registru,
6
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(ii)
(iii)

Registrant nesp a jedno z Kritérií všeobecnej spôsobilosti,
Registrant porušil Pravidlá,

pri dodržaní postupu ustanoveného v lánku 12 Pravidiel registrácie.
6.

Registrátor môže kedyko vek, na základe žiadosti Registranta, požiada
Register o aktivovanie Uzamknutia Doménového mena registrom na
predmetné Doménové meno. Uzamknutie Doménového mena registrom je
služba, ktorú poskytuje Register v záujme ochrany Doménového mena pred
náhodnými zmenami, transferom alebo výmazom, a to prostredníctvom
uzamknutia Doménového mena.

LÁNOK

9

UDELENÉ PRÁVA

1.

Registráciou Doménového mena Registrant získava obmedzené,
prevodite né, obnovite né a výlu né právo na používanie Doménového
mena po as Obdobia, ak nie je v Pravidlách uvedené inak. Registrant si
nemôže nárokova žiadne iné práva okrem práv uvedených v týchto
Podmienkach.

2.

Registrant nie je oprávnený vzia spä registráciu Doménového mena po
zaregistrovaní Doménového mena.

LÁNOK

1.

10

KOMUNIKÁCIA MEDZI REGISTROM A REGISTRANTOM

Oficiálna komunikácia medzi Registrom a Registrantom sa vykonáva
prostredníctvom elektronickej pošty:
(i)
(ii)

2.

ak je adresovaná Registru, tak na adresu info@eurid.eu,
ak je adresovaná Registrantovi, tak na kontaktnú e-mailovú adresu
oznámenú Registru prostredníctvom Registrátora a uverejnenú vo
webovej vyh adávacej službe WHOIS.
Každá komunikácia medzi Registrom a Registrantom musí by v jednom z
úradných jazykov Európskej únie.

LÁNOK

11

OCHRANA SÚKROMIA A

OSOBNÝCH ÚDAJOV

Registráciou Doménového mena a súhlasom so Všeobecnými podmienkami
Registrant, alebo – v prípade, že je uvedený - Onsite kontakt, opráv uje Register na
spracovanie osobných a iných údajov potrebných na prevádzku systému
Doménových mien v súlade so Zásadami ochrany o osobných údajoch a Politikou
WHOIS uverejnenými na webových stránkach Registra.
Kvôli zabezpe eniu správnosti registra ných údajov v súlade s Pravidlami a za
inými administratívnymi ú elmi, Register môže využi procesory údajov
a iastkových údajov, aby spracoval osobné údaje, ktoré sú uložené v registra nej
databáze Registra, vždy však v záujme Registra a pod a jeho pokynov.

LÁNOK

1.

12

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Register nezodpovedná za žiadne zmluvné, deliktuálne (vrátane
nedbanlivosti) alebo inak spôsobené škody, vrátane priamych, nepriamych
a následných škôd a ušlého zisku, vyplývajúce alebo súvisiace s registráciou
alebo používaním Doménového mena alebo používaním softvéru alebo
Webovej stránky Registra, aj ke bol upozornený na možnos vzniku takejto
škody, a to najmä škody súvisiace s:
7
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

registráciou alebo obnovou (alebo nevykonaním registrácie alebo
obnovy) Doménového mena v prospech Registranta alebo tretej
osoby v dôsledku chýb týkajúcich sa ich identifikácie,
ukon ením právomocí Registra na registráciu Doménových mien ako
domén najvyššej úrovne,
právami, ktoré si tretie osoby môžu nárokova na Doménové meno,
technickými problémami alebo chybami,
konaním alebo opomenutím Registra týkajúcim sa registrácie alebo
obnovy Doménového mena, dôsledkom ktorých môže by
zamietnutie registrácie alebo stornovanie tohto Doménového mena;
okrem prípadov, ak sa preukáže úmyselné porušenie povinností
Registra.

V každom prípade je zodpovednos Registra za spôsobenú škodu
obmedzená do výšky registra ného poplatku platnej v ase vzniku sporu s
Registrom. Registrant súhlasí s tým, že vo vz ahu k Registru si nemôže
nárokova vyššiu alebo inú náhradu škody.
2. Registrant zodpovedá za všetky náklady, výdavky a škody, ktoré Registru
vzniknú v súvislosti s porušením týchto Podmienok Registrantom. Okrem
toho, Registrant zbavuje Register zodpovednosti za nároky alebo spory
za até tretími osobami vo vz ahu k tejto dohode a nahradí Registru všetky
vynaložené náklady a výdavky a škody spôsobené konaním tretích osôb
proti Registru na základe toto, že registrácia alebo používanie Doménového
mena porušuje práva týchto tretích osôb.
3. V prípade, že akýko vek orgán presadzovania práva požiada EURid
o prijatie akýchko vek opatrení proti doménovému menu (vrátane, ale
nielen, presmerovania alebo zrušenia doménového mena), EURid takejto
žiadosti vyhovie. EURid nemôže nies zodpovednos za akéko vek škody
a/alebo straty, ktoré v dôsledku vyhovenia takejto žiadosti vzniknú
Registrantovi doménového mena alebo akejko vek tretej strane.
4. Na ú ely tohto lánku sa výrazom „Register“ ozna ujú aj jeho
zamestnanci, dodávatelia a ich konatelia a zamestnanci.

LÁNOK

13

ZMENY A DOPLNENIA

1.

Tieto Podmienky a Pravidlá registrácie podliehajú zmenám v súlade s týmto
lánkom.

2.

Ak sa Register rozhodne zmeni tieto Podmienky alebo Pravidlá registrácie,
uverejní nové znenie na Webovej stránke Registra najmenej tridsa (30) dní
pred nadobudnutím ú innosti tohto znenia (a po nadobudnutí ú innosti v
stanovený de sa toto znenie stáva Podmienkami a/alebo Pravidlami
registrácie). Každá registrácia Doménového mena sa spravuje Pravidlami
innými v de
dokon enia registrácie Doménového mena. Možné
nezrovnalosti týkajúce sa doménových mien, ktoré boli zaregistrované pred
uplat ovaním týchto Podmienok, sa budú riadi postupmi dostupnými na
webovej stránke Registra.

3.

Ako výnimku z ustanovení lánku 13.2 môže Register vylú
uplatnenie
uvedenej minimálnej lehoty tridsa (30) dní. Takéto úpravy nadobudnú
innos ich uverejnením na Webovej stránke Registra. Register môže využi
tento osobitný postup, iba ak sú príslušné úpravy odôvodnené národnými
alebo medzinárodnými technickými súvislos ami a pokia je ich ú elom
predís registráciám Doménových mien na špekulatívne ú ely alebo
zneužitiu registrácie.
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4.

Register nemá nikdy povinnos informova Registrantov o tom, že tieto
Podmienky alebo Pravidlá registrácie boli alebo budú upravené.

LÁNOK

14

ROZHODNÉ PRÁVO A

SÚDNA PRÍSLUŠNOS

Tieto Podmienky a všetky uvedené vz ahy medzi Registrom a Registrantom
podliehajú belgickému právu. V prípade sporov, nezhôd alebo nárokov medzi
Registrom a Registrantom majú výlu nú jurisdikciu súdy v Bruseli (Belgicko), okrem
prípadov uvedených v lánku 15.

LÁNOK

15 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ADR)

1.

Registrant súhlasí s tým, že Konanie ADR musí uskuto ni jeden zo subjektov
uvedených v zozname na Webovej stránke Registra.

2.

Registrant musí by ú astníkom Konania ADR v prípade, ak tretia osoba
(žalobca) v súlade s Pravidlami pre riešenie sporov predloží subjektu
zabezpe ujúcemu ADR s ažnos proti Registrantovi na základe špekulatívnej
registrácie alebo zneužitia registrácie v zmysle lánku 21 a lánku 22 ods. 1
písm. (a) Pravidiel verejnej politiky.
Okrem toho, Registrant alebo tretia osoba sú oprávnení za
Konanie ADR
v súlade s postupom ustanoveným v Pravidlách, ak sa domnievajú, že
rozhodnutie vydané Registrom je v rozpore s Nariadeniami.

3.

Ak nie je inak dohodnuté medzi ú astníkmi Konania ADR alebo uvedené v
dohode medzi Registrantom a jeho Registrátorom, tak je jazykom pre
Konanie ADR jazyk ich dohody. Každé Konanie ADR za até proti Registru sa
uskuto ní v anglickom jazyku.

4.

Všetky spory, na ktoré sa vz ahuje tento lánok, sa spravujú Pravidlami pre
riešenie sporov platnými v ase podania s ažnosti a procesným poriadkom
ur eného subjektu zabezpe ujúceho ADR uverejneným na Webovej stránke
Registra.

5.

Opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii žalobcovi v konaní s rozhodcom
(alebo komisiou rozhodcov) ur eným subjektom zabezpe ujúcim ADR, sú
obmedzené výlu ne na zrušenie alebo prevod Doménového mena v prípade,
ak sa Konanie ADR za ne na základe lánku 22 ods. 1 písm. (a) Pravidiel
verejnej politiky.
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