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MÕISTED
Käesolevas dokumendis on kasutatud mõisteid, mis on defineeritud
tingimustes ja/või vaidluste lahendamise eeskirjades.

PARAGRAHV 1. PRIVAATSUSE POLIITIKA
1.1.

Isikuandmete töötlemine

Domeeninime registreerimisel ja domeeninime registreerimistingimustega
(tingimused) nõustumisel volitab registreerija registrit töötlema isikuandmeid
või muid andmeid, mida nõutakse domeeninime süsteemi kasutamisel.
Registreerija nõustub selgesõnaliselt, et register tohib andmeid kasutada
süsteemi käitamiseks (mis hõlmab domeeninime registreerimist, domeeninime
ülekandmist uue registreerija nimele, ühe domeeninime või domeeninimede
portfelli ülekandmist uuele registreerijale) ning tohib andmeid kanda üle
kolmandale poolele vaid järgmistel juhtudel:
(i)

pärast registreerija ühemõttelist nõusolekut

(ii)

kui avalik asutus on palunud seda teha oma õigusjärgsete ülesannete
täitmisel,

(iii)

pärast ADR-menetleja
paragrahvis 16 või

nõudmist,

(iv)

vastavalt
käesoleva
päringuvahend).

dokumendi

nagu

on

viidatud

paragrahvile

2

tingimuste

(WHOISi

Registreerijal on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja parandada vigu.
Registreerija peab registrit viivitamatult teavitama registripidaja vahendusel,
kui muutub nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Registri
nimetatud muudatustest mitteteavitamise või sellega viivitamise tagajärjeks
võib olla registreerimislepingu lõpetamine.
Selleks, et tagada registreerimisandmete täpsus- ja vastavus Tingimustele ja
halduslikele eesmärkidele, võib Register oma registreerimiste andmebaasis
olevate Registreerijate isikuandmete töötlemiseks kaasata andmetetöötlejaid
ja all-andmetetöötajaid, kes toimivad alati Registri nimel ja vastavalt Registri
juhistele.
1.2.

Sisekasutuseks kogutud teave

Registrisiseseks kasutamiseks kogutakse järgmisi isikuandmeid (mis muidu
oleks kättesaadavad WHOISi päringuvahendi kaudu vastavalt käesoleva
dokumendi paragrahvile 2):
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

registreerija täisnimi;
tehniline kontaktnimi;
postia adress;
e-posti aadress;
telefoninumber;
faksinumber (valikuline);
ADR-menetluse keel, nagu
eeskirjade lõike 3 punktis (a).

on

viidatud

vaidluste

lahendamise

Teave peab olema registreerija kohta ega tohi olla salvestatud registris
registripidaja, voliniku või isiku või üksuse esindaja kohta, kes ei vasta
üldistele sobivuskriteeriumidele.

PARAGRAHV 2. WHOISI PÄRINGUVAHEND
2.1. Sissejuhatus
Üldeeskirjad nõuavad registrilt WHOIS sellise päringuvahendi olemasolu, kust
on võimalik leida domeeninime haldava haldusalaste ja tehniliste kontaktide
teavet, tippides sisse domeeninime .eu või selle teise tähestiku variandi.
Kui domeeninimi on registreeritud, säilib selle registreerimisega seotud teave
andmebaasis WHOIS kooskõlas käesolevas dokumendis sätestatud
reeglitega. Kogunenud teave sisaldab registripidaja kontaktandmeid,
kõnealuse registripidaja nime ja nende serverite nimesid, millele register
domeeninime volitused delegeerib ning mis on sätestatud käesoleva
dokumendi paragrahvis 2.4.
Minnes
registri
veebilehele
ja
tippides
domeeninime
WHOISi
päringuvahendisse, on vastavalt allpool sätestatud eeskirjadele võimalik
pääseda ligi teabele selle nime ja registreerija kohta.
Domeeninime registreerides tuleb registreerijal nõustuda registri tingimustega,
mis volitavad registrit oma veebilehel koos mõningaste tehniliste andmetega
tegema kättesaadavaks teatud isiklikke andmeid, et tagada domeeninimede
süsteemi läbipaistvus avalikkuse silmis.
2.2.

Eesmärk

Nagu on sätestatud Euroopa Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ)
nr 874/2004 artikli 16 esimeses lõikes, on andmebaasi WHOIS eesmärk
pakkuda mõistlikult täpset ja ajakohast teavet tehniliste ja haldusalaste
kontaktpunktide kohta, mis domeeninimesid haldavad.
Kui register hoiab valet, väära või iganenud teavet, ei ole registreerijaga
võimalik ühendust võtta ja ta võib kaotada domeeninime. Tahtlikult väära
teabe vahendamisel rikub registreerija samuti tingimusi, mille tagajärjeks on
domeeninime kaotamine.
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2.3.

Füüsiliste ja juriidiliste isikute identimine

Need, kes taotlevad domeeninime .eu või selle teise tähestiku variandi
registreerimist, peavad edastama teatud teabe akrediteeritud registripidaja
vahendusel. Seoses registripidaja nimega on kaks välja: esimene on „Nimi” ja
teine on „Ettevõte”. Täita võib mõlemad väljad või ka lihtsalt „Nime” välja.
Kui on täidetud vaid esimene väli, eeldatakse et registreering tehakse eraisiku
nimele (füüsiline isik).
Kui on täidetud „Ettevõtte” väli, eeldatakse et registreerijaks on ettevõte. See
tagab, et ettevõtte domeeninime ei saa n-ö kinni hoida töötaja, kes ootamatult
lahkub või vabastatakse ametist ning kes püüab domeeninime üle kanda või
kustutada või linkida seda teisele veebilehele korraldava asutuse vahendusel.
2.4.

WHOISis avaldatud teave

Kõik registreerijad peavad nõustuma tingimustega, kus registreerija volitab
registrit avaldama teatud isiklikke andmeid.
(i)

Kui registreerija
organisatsioon

on

juriidiline

isik

või

mõnes

muus

vormis

Register avaldab oma WHOISi süsteemis üldiselt järgmise teabe:
a.
b.
c.
d.

registreerija nimi, aadress ning telefoni- ja faksinumber;
tehniline kontaktisik;
registreerija e-posti aadress;
ADR-menetluse keel, nagu on viidatud vaidluste lahendamise
eeskirjade lõike 3 punktis (a);
e. tehnilised andmed (näiteks domeeninime staatus või
nimeserverid).
(ii)

Kui registreerija on füüsiline isik

Kui registreerija on eraisik (füüsiline isik), piirduvad registreerija avaldatud
kontaktandmed e-posti aadressiga, kui registreerija ei nõua teisiti.
Domeeninime registreerimist taotlevaid füüsilisi isikuid teavitab nende
registripidaja selgesõnaliselt võimalusest luua ja kasutada eriotstarbelist eposti aadressi WHOISi andmebaasis avaldamiseks, alternatiivina oma
isiklikule e-posti aadressile.
Muud kogutud teavet säilitatakse vaid registrisiseseks kasutamiseks vastavalt
käesoleva dokumendi paragrahvile 1.2. Nimetatud teavet avaldatakse
kolmandatele osapooltele vaid vastavalt käesoleva dokumendi paragrahvile
2.6.
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2.5.

WHOISi andmete kuritarvitamise ennetamine

WHOISi andmetele pääseb ligi, sisestades vaid tekstikäsu või kasutades
veebipõhist vahendit. Tekstiline WHOISi päringuvahend sisaldab vaid tehnilist
teavet, mis ei ole siiski otseselt registreerijaga seotud.
Vältimaks isiklike andmete kuritarvitamist, mis on veebipõhise WHOISi
päringuvahendi kaudu saadaval, astub register järgmised sammud:
(i)

Kõik, kes sooritavad WHOISis päringu, saavad automaatselt
genereeritud juhusliku koodi, mille peavad enne päringule vastuse
saamist sisse tippima. Koodi andmine pigem pildi kui teksti kujul
ennetab süsteemi kerget automatiseerimist andmete hankimiseks.

(ii)

E-posti aadressid ning avaldamise korral postiaadressid, telefoni- ja
faksinumbrid kuvatakse teksti asemel pigem kujutistena (piltidena), mis
teeb raskeks andmete automaatse hankimise.

(iii)

Mitme kriteeriumiga otsingud ja muud otsinguvahendid nime, e-posti
aadressi, aadressi ning faksi- või telefoninumbri kaudu otsimiseks ei ole
võimalikud.

(iv)

Kõik, kes sooritavad päringu andmebaasis WHOIS, peavad enne
lugema ja nõustuma dokumendiga „WHOISi juriidiline aruanne ja
tingimused”, mis teavitab kasutajat järgmisest:
a. WHOISi teenuseid osutatakse ainult teavitamise eesmärgil;
b. päringut sooritades nõustub kasutaja teavet mitte kasutama selleks,
et:
1. lubada, võimaldada või muul viisil toetada soovimatu
kommertsreklaami või muude reklaammaterjalide edastamist eposti teel või muul viisil;
2. edastada sihtreklaami mis tahes võimalikul viisil;
3. põhjustada registreerijale tüli, saates talle kirju.

Et vältida “data miningut ” kasutades tekstipõhist käsklus meetodit on
maksimaalne domeenide arv, mida saab 60 sekundi joosul ühelt IP aadressilt
välja otsida , 60.
2.6.

Isikuandmete avalikustamine

Kolmandatel pooltel võivad olla seaduslikud põhjused füüsiliste isikute
isikuandmete avaldamise nõudmiseks, mida ei ole andmebaasis WHOIS
avaldatud, aga mida töödeldakse registrisiseseks kasutamiseks vastavalt
käesoleva dokumendi paragrahvi 1 lõikele 2.
Kolmas osapool peab tegema individuaalse avalduse nimetatud andmete
avalikustamiseks, esitades taotluse ning:
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(i)
(ii)

(iii)

avaldab ja põhjendab taotluse seaduslikke põhjuseid;
loeb lahtiütlemise läbi ja nõustub lahtiütlemisega, mis nõuab
kolmandalt poolelt, et see ei kasuta kättesaadavaks tehtud teavet
mõnel muul eesmärgil, kui need, mis on õigustatud ülalmainitud
seaduslikel põhjustel;
avaldab oma täisnime ja aadressi (kaasa arvatud e-posti aadressi,
telefoni- ja faksinumbri ning äriregistri numbri, kui kolmas pool on
juriidiline isik).

Kolmandale poolele, kes palub juurdepääsu andmetele, antakse
juurdepääsuõigus palutud andmetele vaid siis, kui ta täidab kõiki nõudmisi või
kui register peab nimetatud juurdepääsu võimaldama Euroopa Liidu
kohtuasutuse palvel.
Register jätab endale õiguse algatada kohaseid kohtumenetlusi mis tahes
kolmanda osapoole vastu, kes rikub käesolevat paragrahvi.
2.7.

Interneti juurdepääsetavus

Veebipõhisele teenusele kehtestatakse eraldi juurdepääsetavuse sätted, et
tagada nägemiskahjustusega inimestele võrdne juurdepääs WHOISi teabele.
Automaatselt genereeritud juhuslik kood, mille peab sisestama enne päringule
vastuse saamist, kuvatakse juhuslikult kahes värvikombinatsioonis, mis
hõlbustab juurdepääsu enamikule värvipimedatest kasutajatest.
Kõik nägemiskahjustusega kasutajad võivad andmetele juurdepääsuks
taotleda registrilt erilist salasõna, ilma et nad peaksid juhusliku koodi
sisestama, ning saada tavalises kirjas e-posti aadressid kujutiste asemel,
millel näidatakse e-posti aadresse.
Vältimaks andmete hankimist erisalasõna abil, on päevas võimalik otsingu abil
saada maksimaalselt 100 domeeninime.
Nägemiskahjustusega kasutajatel palutakse esitada registrile tunnistus, mis
kinnitab nende puuet. Selle tunnistuse võib registrile saata tavaposti teel või
e-posti teel ning selle peab olema väljastanud vastutav ametiasutus.
Erisalasõna paluva kasutaja e-posti aadress peab olema erisalasõna
avaldusega kaasas, sest kasutaja saab selle e-posti teel.
Register käsitleb neid avaldusi täiesti konfidentsiaalselt ega edasta andmeid
kolmandatele pooltele.
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