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© Akkreditoidun Rekisterinpitäjän Sopimus 9.0. (2022)
Tämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksin. Kaikki oikeudet pidätetään.
Sisäistä käyttöä lukuun ottamatta, mitään osaa tästä materiaalista ei saa toisintaa ja/tai
julkaista missään muodossa eikä millään tavalla, ei sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla
tai muutoinkaan, ilman tekijän kirjallista ennakkolupaa.
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Tämä akkreditoidun rekisterinpitäjän sopimus (sopimus) solmitaan EURid vzw:n ja
(rekisterinpitäjän nimi (sinä)) välillä ja se määrittää ehdot toiminnallesi .eu-verkkotunnusten ja
niiden muiden merkistövaihtoehtojen akkreditoituna rekisterinpitäjänä (verkkotunnusvälittäjänä)
sekä tästä järjestelystä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet

1

MÄÄRITELMÄT

Akkreditointi tarkoittaa loppuunsaatetun akkreditointiprosessin tuloksena myönnettyjä oikeuksia
ja velvollisuuksia tarjota rekisteröintipalveluja.
Akkreditointiprosessi tarkoittaa hakemustasi, hakemuksesi hyväksymistämme ja kirjallista
akkreditointisi hyväksymisilmoitusta, tämän sopimuksen allekirjoittamistasi, tämän sopimuksen
jatkuvaa noudattamistasi ja siihen sovellettavien maksujen maksamistasi.
Akkreditoitu rekisterinpitäjä (tai sinä) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka
olemme valtuuttaneet tarjoamaan rekisteröintipalveluja verkkotunnuksen haltijalle, joko suoraan
tai jälleenmyyjiensä, edustajiensa tai aliurakoitsijoidensa kautta tätä sopimusta noudattaen.
Sovellettava tietosuojalaki tarkoittaa asetusta 2016/679, annettu 27. päivänä huhtikuuta 2016,
luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta
liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus), sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja muita niihin
kyseiseen lainsäädäntöön liittyviä ja ohjeita ja määräyksiä muutoksineen.
Henkilötietojen rekisterinpitäjä tarkoittaa yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua
rekisterinpitäjää.
Verkkotunnus tarkoittaa verkkotunnusta, joka on rekisteröity suoraan .eu-alueverkkotunnuksen
tai sen merkistövaihtoehtojen (.
ja . ) jatkeeksi.
Välttämätön rekisterinpitäjän käsittely tarkoittaa kaikkia seuraavia: rekisterinpitäjään liittyvien
henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman välttämätöntä pelkästään rekisterinpitäjän
asiakassuhteiden hallintatarkoituksissa; henkilötietojen käsittely minkä tahansa muun
verkkotunnusten rekisterinpitäjän puolesta; henkilötietojen käsittely, joka on ehdottoman
välttämätöntä teknisesti palvelujesi tarjoamiseksi pelkästään itse ja omasta puolestasi.
Henkilötiedot tarkoittavat yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua.
Henkilötietojen tietoturvaloukkaus tarkoittaa tietoturvaloukkausta, jonka seurauksena on
siirrettyjen, tallennettujen tai muuten käsiteltyjen henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai
lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy
tietoihin.
Henkilötietojen käsittely tarkoittaa yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua.
Henkilötietojen käsittelijä tarkoittaa yleisessä tietosuoja-asetuksessa tarkoitettua.
Rekisteröijä tai verkkotunnuksen haltija viittaa luonnolliseen henkilöön tai oikeushenkilöön,
jota edustaa kyseisen oikeushenkilön valtuuttama edustaja, joka on rekisteröinyt
verkkotunnuksen rekisterinpitäjän kautta.
Rekisteröinti tarkoittaa rekisteröijälle verkkotunnuksen käyttöön rajoitetulle uusittavissa olevalle
sopimuskaudelle ilman omistusoikeuden siirtymistä myönnettäviä oikeuksia, joihin sovelletaan (1)
.eu-, . - ja . -verkkotunnusten sopimusehtoja ja (2) kaikkia Euroopan unionin kyseisiin
verkkotunnuksiin liittyvien viranomaisten julkaisemia lainsäädännöllisiä ja muita kannanottoja.
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Rekisteröintipalvelut tarkoittavat rekisteröijille tarjottavia verkkotunnuksiin kohdistuvia
rekisteröintiä, uudistamista, päivittämistä ja siirtämistä koskevia palveluja ja muita
verkkotunnuksiin liittyviä teknisiä palveluja.
Rekisteri (tai me) tarkoittaa voittoa tavoittelematonta yhdistystä EURid vzw (RPR Brysseli, ALV
BE0864240405, jonka kotipaikka on osoitteessa Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgium),
Euroopan komission nimittämää .eu-aluetunnuksen ja sen merkistövaihtoehtojen (.
and . )
rekisterin
hallinnoijaa.
Säännöt tarkoittavat kaikkea (EU:n) lainsäädäntöä, muita säädöksiä ja sääntöjä, jotka koskevat
.eu-alkuisia verkkotunnuksia (ja sen muita merkistövaihtoehtoja), sopimusehtoja, VRR-sääntöjä,
tietosuojakäytäntöä ja muita sovellettavia käytäntöjä, sääntöjä ja/tai määräyksiä niiden rekisterin
verkkosivustolla julkaistulla sisällöllä: https://eurid.eu/.
Verkkotunnuksen toinen taso tarkoittaa verkkotunnusjärjestelmän (DNS) hierarkian toista
tasoa välittömästi edeltäen aluetunnusta (TLD), esim. eurid osoitteessa www.eurid.eu.
Rekisteröinnillä keinottelu ja rekisteröinnin väärinkäyttö tarkoittaa sellaisen nimen
rekisteröimistä, joka todetaan samaksi tai sekaannusta aiheuttavasti samanlaiseksi kuin nimi,
johon kohdistuu unionin tai kansallisen lain mukainen oikeus, ja joka a) on rekisteröity ilman
mitään siihen kohdistuvia oikeuksia tai oikeutettua etua tai b) joka on rekisteröity tai jota käytetään
vilpillisesti.
Aluetunnus (TLD) tarkoittaa DNS-järjestelmän hierarkian huipulla olevaa nimeä. TLD tarkoittaa
pisteen (.) jälkeisiä kirjaimia, kuten .eu osoitteessa www.eurid.eu. Rekisteri hallinnoi, mitä
verkkotunnuksen toisia tasoja sallitaan .eu-aluetunnuksen alla.

2

ROOLISI
REKISTERINPITÄJÄNÄ

2.1

AKKREDITOITUNA

Akkreditointisi

Allekirjoittamalla tämän sopimuksen ja jatkamalla rekisteröintipalvelujen tarjoamista, hyväksyt
noudattavasi seuraavia akkreditointikriteereitä tämän sopimuksen sopimuskauden ajan.
2.1.1 Toimitat liikeyrityksen viralliset asiakirjat, esimerkiksi soveltuvin osin seuraavat:
•
•
•
•
•
•
•

yrityksen virallinen nimi ja yritysmuoto kaupparekisteriin kirjatussa muodossa
yrityksen rekisteröintinumero (Y-tunnus)
yrityksen osoite kaupparekisteriin kirjatussa muodossa
valtuutetun edustajan nimi tai valtuutettujen edustajien nimet (julkaistussa muodossa)
ALV-tunnus
uusin voimassa oleva kaupparekisteriote
uusin voimassa oleva yhtiöjärjestys.

2.1.2 Vakuutat olevasi vakavarainen toimittamalla seuraavat:
•
•
•
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sovellettavan summan maksun kokonaisuudessaan (ennakkomaksu)
edellisen tilikauden tilinpäätös tai tilikausien tilinpäätökset (koskee vain olemassa
olevia oikeushenkilöitä)
todistus liiketoiminnan vastuuvakuutuksesta.

2.1.3 Sinun on ylläpidettävä toiminnassa olevaa ja vähintään seuraavat tiedot sisältävää
verkkosivustoa vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä:
•
•
•

täydelliset tunnistustietosi (yrityksen virallinen nimi, yhtiömuoto, rekisteröintinumero
tai -tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja verkkosivusto)
selkeät tiedot tarjolla olevista palveluista ja hinnoittelusta
toiminto verkkotunnuksen saatavuuden tarkastamiseksi tai linkki osoitteeseen
https://whois.eurid.eu.

2.1.4 Tarjoat asianmukaista asiakastukea rekisteröijille puhelimitse, sähköpostitse,
verkkojuttelussa tai muulla tavalla vähintään yhdellä Euroopan unionin virallisella kielellä
verkkosivustollasi tai muissa asiaan liittyvissä liiketoiminnan tiedotusmateriaaleissa kerrotusti.
2.1.5 Vakuutat saattavasi sääntömme saataville rekisteröijillesi ja hankkivasi heiltä suostumuksen
sääntöjemme noudattamiseen.
2.1.6 Sinulla on oltava tekninen
rekisteröintipalveluita ammattitaitoisesti.

pätevyys

toteuttaa

ja

tukea

verkkotunnusten

2.1.7 Maksat osana akkreditointiprosessia vähintään 2500 euron ennakkomaksun (kaksi tuhatta
viisisataa euroa) lyhentämättömänä ja vastaten itse mahdollisista pankkikuluista.
2.1.8 Toimit aktiivisesti rekisterinpitäjänä, eli:
(i) Sinulla on oltava maksutapahtumia vähintään 500 euron arvosta vuodessa. Jos tätä 500 euron
vähimmäissummaa ei saavuteta, erotus laskutetaan määräsuhteessa (juuri akkreditoidut
rekisterinpitäjät on vapautettu tästä ensimmäisen akkreditointivuoden ajalta); (ii) Sinun on
kirjauduttava palvelualustalle osoitteessa https://registry.eu vähintään kerran vuodessa
varmistaaksesi, että yhteystietosi ovat edelleen oikeat ja ajan tasalla. Jos tiedot eivät ole ajan
tasalla, sinun on ilmoitettava meille välittömästi niiden päivitystarpeesta.
2.1.9 Jos akkreditointihakemuksesi hylätään, sovellamme yhden (1) vuoden karenssiaikaa, jolloin
uutta hakemusta ei oteta vireille.
Varaamme tämän sopimuksen sopimuskaudeksi oikeuden milloin tahansa tarkastaa, täytätkö
edelleen nämä kriteerit

2.2. Oikeutesi akkreditoituna rekisterinpitäjänä
2.2.1 Akkreditoituna rekisterinpitäjänä sinulla on yksinoikeudeton oikeus tarjota
rekisteröintipalveluja rekisteröijille tämän sopimuksen ehtoja noudattaen. Tämä sopimus ei anna
sinulle mitään oikeuksia, valtuuksia tai valtuutusta toimia rekisterinä.
2.2.2 Rekisteröidessäsi verkkotunnuksen tai uudistaessasi sen rekisteröinnin, rekisteröimme
verkkotunnuksen sen haltijalle ja annamme hänelle oikeuden käyttää kyseistä verkkotunnusta.
Oikeus verkkotunnuksen käyttöön myönnetään vain, jos rekisteröinti noudattaa sääntöjä.
2.2.3 Akkreditoituna rekisterinpitäjänä saat tilin osoitteeseen https://registry.eu, joka on
rekisteröinnin palvelualusta ja jota saat käyttää kohdan 5.2 mukaisesti.
2.2.4 Akkreditoituna rekisterinpitäjänä voit käyttää ilmaisua ”EURid:n akkreditoima
rekisterinpitäjä” ja siihen liittyvää logoa ainoastaan tämän sopimuksen sopimuskauden ajan ja
noudattaen ohjeitamme osoitteessa https://registry.eu julkaistulla sisällöllä.
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2.3. Velvollisuutesi akkreditoituna rekisterinpitäjänä
2.3.1 Sinun on varmistettava ja dokumentoitava, että jokainen rekisteröijä, jolle rekisteröit
verkkotunnuksen, on hyväksynyt rekisteröinnin tekohetkellä voimassa olevat säännöt ja
noudattaa kaikkia säännöissä esitettyjä vaatimuksia, mukaan lukien siihen rajoittumatta,
rekisteröijän vahvistus siitä, että hänen tietojensa mukaan pyyntö verkkotunnuksen rekisteröintiin
on tehty hyvässä uskossa, eikä se riko minkään kolmannen osapuolen oikeuksia ja että
rekisteröijä täyttää säännöissä määritellyt kelpoisuuskriteerit.
2.3.2 Sinun on ensimmäisestä pyynnöstämme ja ilman aiheetonta viivytystä toimitettava meille
kirjalliset todisteet, jotka osoittavat, että rekisteröijä on hyväksynyt säännöt ja noudattaa niitä.
2.3.3 Et rekisteröi verkkotunnuksia ilman sitä koskevaa rekisteröijän suoraa pyyntöä. Edellä
mainitusta huolimatta, voit rekisteröidä vähäisen määrän verkkotunnuksia pelkästään omaan
käyttöösi ilman sitä koskevaa rekisteröijän suoraa pyyntöä. Tämän kappaleen tarkoituksia varten
katsotaan ilman rekisteröijän suoraa pyyntöä rekisteröidyksi verkkotunnukset, joiden
rekisteröintitiedot ovat olennaisilta osin samanlaisia kuin omasi tai niihin liittyviä (esim. on sama
puhelinnumero, sähköpostiosoite tai yhteyshenkilö).
2.3.4 Sinun on varmistettava, että meille annetut verkkotunnukseen liittyvät rekisteröintitiedot
ovat oikeellisia, täydellisiä ja aina ajan tasalla. Kyseisten tietojen on oltava rekisteröijän tietoja, ei
omiasi. Rekisteröijän yhteystiedoissa on esitettävä vain rekisteröijän sähköpostiosoite eikä sinun
sähköpostiosoitettasi, jollet pysty osoittamaan, että rekisteröijä nimenomaan pyysi toisin.
2.3.5 Sinun on välitettävä jokaiselle rekisteröijälle oikea-aikaisesti kaikki tieto, joka on
merkityksellistä ja/tai joka saattaa vaikuttaa rekisteröijän ja meidän väliseen suhteeseemme.
Varaamme oikeuden ottaa yhteyttä rekisteröijään milloin tahansa varmistaaksemme, että hän saa
kaiken olennaisen tiedon.
2.3.6 Sinun on varmistettava, että rekisteröijän kanssa sovittu verkkotunnuksen
rekisteröintijakso on aina sama kuin rekisteröintitietokannassa ja WWW-pohjaisessa WHOISpalvelussa näkyvä virallinen rekisteröintijakso.
2.3.7 Sinun on autettava sekä meitä että rekisteröijää ja tehtävä täysimittaista yhteistyötä
kummankin kanssa rekisteröintipalveluiden suhteen.
2.3.8 Sinun on otettava käyttöön riittävät suojakeinot rekisteröinnillä keinottelun ja
rekisteröinnin väärinkäytön välttämiseksi.
2.3.9 Sinun on noudatettava sääntöjä ja pidättäydyttävä tekemästä yhteistyötä suoraan tai
välillisesti kenenkään sääntöjä rikkovan tai kyseisiin rikkomuksiin yllyttävän kanssa. Ilmoitat
viivytyksettä meille sellaisista väärinkäytöksistä.
2.3.10 Jos käytät verkkotunnusten rekisteröintipalveluissa aliurakoitsijoina kolmansia osapuolia,
olet edelleen kaikilta osin vastuussa kyseisten kolmansien osapuolten toiminnasta ja sinun on
varmistettava, että kyseiset kolmannet osapuolet noudattavat aina tämän sopimuksen
velvoitteita.
2.3.11 Ilmoitat meille merkittävistä organisaatiosi järjestelyjen tai omistuksen muutoksista.
2.3.12 Pidät yhteystiedot verkkosivustollasi ja palvelualustallamme oikeellisina, täydellisinä ja
ajan tasalla, jotta voimme saada sinuun yhteyden milloin tahansa.
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3

ROOLISI HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ

Henkilötietojen rekisterinpitäjänä nimitämme sinut tässä henkilötietojen käsittelijäksi tehtävänäsi
käsitellä rekisteröijien tiettyjä henkilötietoryhmiä. Käsittelet tässä yhteydessä kyseisiä
henkilötietoja pelkästään rekisteröintipalvelujen tuottamiseen puolestamme ja ohjeidemme
mukaan. Väärinkäsitysten välttämiseksi todettakoon, että mikään tässä sopimuksessa ei estä
sinua suorittamasta rekisterinpitäjän toiminnan kannalta välttämätöntä rekisterinpitäjän käsittelyä
sovellettavia tietosuojalakeja noudattaen. Lisätietoja eri osapuolten rooleista ja velvollisuuksista
on saatavissa osoitteessa https://registry.eu.
Puolestamme henkilötietojen käsittelijänä suorittamiesi rekisteröintipalvelujen ja henkilötietojen
käsittelytoimia koskevat kaikki seuraavat ehdot:
•

Ylläpidät selkeää ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaista tietosuojakäytäntöä
ja tiedotat siitä jokaiselle rekisteröijälle.

•

Ilmoitat jokaiselle rekisteröijälle, että rekisteröintipalvelujen tarjoamisen kannalta
välttämättömät henkilötiedot annetaan meille toimiessamme henkilötietojen
rekisterinpitäjänä, ja ilmoitat, miten käsittelemme kaikkia vastaanotettuja henkilötietoja
viittaamalla verkkosivustollamme olevaan tietosuojakäytäntöön.

•

Ilmoitat
meille
48
tunnin
kuluessa
tietoosi
tulleesta
henkilötietojen
tietoturvaloukkauksesta ja autat meitä ilmoittamaan tässä sopimuksessa kuvattuja
rekisteröintipalveluja
varten
kerättyihin
henkilötietoihin
kohdistuvista
tietoturvaloukkauksista,
tietosuojan
vaikutusarviointien
toteuttamisessa
ja
valvontaviranomaisten kanssa käytävissä edeltävissä konsultaatioissa, joita meidän on
tehtävä, käytettävissä olevat tiedot huomioon ottaen.

•

Ilmoitat meille heti ja ilman aiheetonta viivytystä rekisteröijien pyynnöistä toteuttaa
henkilökohtaisia oikeuksiaan (kuten oikeudet saada pääsy henkilötietoihin,
henkilötietojen oikaiseminen, henkilötietojen poistaminen, käsittelyn rajoittaminen,
siirtäminen järjestelmästä toiseen ja käsittelyn vastustaminen) ja kaikista muista
pyynnöistä,
valituksista
tai
ilmoituksista,
jotka
liittyvät
sovellettavan
tietosuojalainsäädännön mukaisiin velvoitteisiimme, ja autat meitä kyseisten asioiden
käsittelyssä.

•

Luot ja ylläpidät henkilötietojen dokumentaatiota koskien henkilötietojen käsittelytoimiasi
puolestamme, henkilötietojen käsittelijän (sinun) ja henkilötietojen rekisterinpitäjän
(meidän) yksityiskohtaisia tietoja, henkilötietojen siirtoja tarvittaessa ja kuvausta
käyttämistäsi teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä.

•

Teet täysimittaista yhteistyötä kanssamme ja luovutat meille pyynnöstämme kaikki
tarvittavat tiedot, joilla voidaan osoittaa sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja tämän
sopimuksen mukaisten velvoitteiden noudattaminen.

•

Toteutat tarvittavat toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi laittomalta tai luvattomalta
henkilötietojen käsittelyltä ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellyttämät
tarvittavat toimenpiteet.

•

Pidät henkilötiedot salassa paljastamatta niitä muille kuin työntekijöillesi, asiamiehillesi ja
aliurakoitsijoillesi tai muille edustajille, jotka osallistuvat henkilötietojen käsittelyyn ja joita
koskevat kaikki seuraavat ehdot:
o

Heille on kerrottu henkilötietojen salassapitovelvollisuudesta ja tarpeellisista
suojaustoimenpiteistä.
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o

He ovat saaneet asianmukaisen sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä koskevan
koulutuksen.

o

Heitä koskevat käyttäjän todennus- ja sisäänkirjautumismenettelyt päästäessä
käsiksi henkilötietoihin ja sopimukseen perustuvat salassapito ja
tietosuojavelvoitteet.

•

Rajaat pääsyn henkilötietoihin vain niille henkilöille, joiden on saatava ne tietoonsa, jotta
voit suorittaa henkilötietojen käsittelytoimet puolestamme.

•

Toimitat pyynnöstä meille raportin edelliseltä kalenterivuodelta a) henkilötietojen
käsittelytoimistasi, b) henkilötietojen käyttöä koskevista lokeista ja c) henkilötietojen
tietoturvaloukkauksista.

Edellä mainittu ei vapauta sinua vastuusta noudattaa sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä
välttämättömien rekisterinpitäjän käsittelytoimien osalta.
Jos toimipaikkasi ei sijaitse (tai ei enää sijaitse) Euroopan talousalueella tai maassa, jonka
Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän henkilötietojen suojaustason Euroopan unionin
tietosuojalainsäädännön mukaisesti, toteutat kaikki tarvittavat toimenpiteet siirron sallimiseksi
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

4

MAKSUT JA NIIDEN SUORITTAMINEN
Sinun on maksettava osana akkreditointiprosessia vähintään 2500 euron ennakkomaksu (kaksi
tuhatta viisisataa euroa) lyhentämättömänä ja vastaten itse mahdollisista pankkikuluista.
Maksat sovellettavan maksun kaikista maksullisista tapahtumista kunkin verkkotunnuksen osalta
jokaisen rekisteröijän puolesta. Kyseisiin maksullisiin tapahtumiin kuuluvat niihin rajoittumatta
rekisteröinti, uusiminen, rekisteröintiajan jatkaminen, uudelleenaktivointi, rekisterilukko ja
verkkotunnusten (erä)siirto ja niistä on luettelo verkkosivustollamme.
Varaamme oikeuden muuttaa maksullisten tapahtumien maksuja milloin tahansa ilmoittamalla
asiasta sinulle meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää
ennen muutettujen maksujen voimaantuloa. Emme ole velvollisia maksamaan sinulle korkoa
ennakkomaksulle.
Lähetämme laskun kuukausittain ja vähennämme kaikki maksettavat tapahtumat kunkin
verkkotunnuksen osalta tästä summasta. Verkkotunnukset, joita ei poisteta ennen
vanhenemispäivää, uusitaan automaattisesti, ja niitä koskevat maksut vähennetään
automaattisesti tililtäsi.
Verkkotunnusta siirrettäessä sovellettava maksu kyseisestä siirrosta vähennetään
automaattisesti siirtoa pyytävän rekisterinpitäjän tililtä heti siirron tullessa voimaan. Emme palauta
mitään siirtävän rekisterinpitäjän maksamaa maksua kokonaan tai osittain.
Maksat laskumme kolmenkymmenen (30) päivän sisällä laskun päiväyksestä. Myöhästyneistä
maksuista peritään viivästysmaksut ja korot ilman eri ilmoitusta. Viivästysmaksut lasketaan siten,
että ne ovat 10 % laskun määrästä (vähintään 250 euroa), ja laskun määrälle kertyy 1 %:n korko
jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Se ei vaikuta muiden tässä sopimuksessa mainittujen
oikeussuojakeinojen käyttöön.
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Kun olet ollut akkreditoitu rekisterinpitäjä vähintään kahden (2) peräkkäisen vuoden ajan, voit
hakea yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) suoraveloitusvaltakirjaa, kunhan sinulla on
eurooppalainen pankkitili ja olet liittynyt SEPA-järjestelmään. SEPA-valtakirjan allekirjoitettuasi
veloitamme pankkitililtäsi summan, joka on esitetty maksettavien tapahtumien kuukausittaisissa
laskuissa, ja vähennämme tulevista laskuista ennakolta maksetun summan saldon, joka on yhä
käytettävissä tililläsi tämän valtakirjan tultua voimaan.
Kaikkien maksujen ja suoritusten valuutta on euro, sinä vastaat kaikista rekisteröintipalveluihin
liittyvistä valuutanvaihtokuluista ja valuuttakurssien vaihteluiden aiheuttamista riskeistä

5

TEKNISET MÄÄRÄYKSET

5.1

Rekisteröintimenettely
Rekisteröintimenettely on täysin automatisoitu, ja sinun on noudatettava laatimiamme
rekisteröintipalvelujen menettelyitä. Nämä menettelyt on selitetty yksityiskohtaisemmin
osoitteessa https://registry.eu.
Varaamme oikeuden muuttaa rekisteröintimenettelyä milloin tahansa ilmoittamalla asiasta sinulle
meille antamaasi sähköpostiosoitteeseen viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen
muutetun menettelyn voimaantuloa, elleivät viranomaisvaatimusten muutokset, palvelujen
tekninen vakaus, turvallisuusvaatimukset tai kiireelliset väliintulot muuta edellytä. Samaan aikaan
toimitamme sinulle tekniset tiedot, joita tarvitset menettelyn asianmukaista täytäntöönpanoa
varten.

5.2

Järjestelmiemme käyttöoikeus ja käyttö
Sinun on käytettävä järjestelmiämme hyvässä uskossa ja noudatettava toiminnan ja tekniikan
osalta käyttöoppaitamme, jotka on julkaistu osoitteessa https://registry.eu tai saatettu saatavillesi
muulla tavalla. Et saa ylikuormittaa verkkoamme tai vaikeuttaa palveluidemme tarjoamista. Et saa
toiminnallasi vaarantaa järjestelmiemme tai Internetin vakautta.
Sinun on ilmoitettava meille viipymättä, jos huomaat teknisten järjestelmiemme toimintahäiriön tai
niihin kohdistuvan vaaran, ja toimitettava meille kaikki tukiaineisto, josta voi olla meille apua
vianmäärityksessä ja tarvittaessa kyseisen teknisen toimintahäiriön korjaamisessa tai toiminnan
parantamisessa. Kyseiset toimintahäiriöt katsotaan salassa pidettäviksi tiedoiksi, eikä niitä saa
julkistaa ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa
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SIIRTO
Hyväksyt, että rekisteröijällä on oikeus siirtää verkkotunnus toiselle rekisteröijälle ja/tai toiselle
akkreditoidulle rekisterinpitäjälle sääntöjen mukaisesti. Toimimalla sääntöjen mukaista
menettelyä noudattaen, tunnustat ja takaat verkkotunnuksen siirron pätevyyden. Teet yhteistyötä
kaikkien osallistuvien osapuolten kanssa siirtomenettelyn eri vaiheissa.
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Jos et noudata näitä velvoitteita, varaamme oikeuden panna siirto täytäntöön, emmekä ole siitä
korvausvastuussa

7

SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Tämä sopimus on tehty yhden (1) vuoden sopimuskaudeksi ja astuu voimaan
akkreditointiprosessin loppuun suorittamisen päivänä tai 13. lokakuuta 2022, viimeksi mainitun
päivän ollessa määräävä.
Tämän ensimmäisen yhden (1) vuoden sopimuskauden päätyttyä tätä sopimusta jatketaan
automaattisesti yhdellä (1) vuodella kerrallaan, ellei jompikumpi sopimuspuolista ilmoita toiselle
sopimuspuolelle kirjallisesti viimeistään kolme (3) kuukautta aikaisemmin, ettei se halua jatkaa
sopimusta, tai ellei sopimuksen voimassaolo pääty seuraavassa mainitulla tavalla.

7.1

Valtuutuksemme päättymine
Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi, jos emme mistä tahansa syystä pysty enää
rekisteröimään verkkotunnuksia. Emme ota mitään vastuuta päättymisestä johtuvista
vahingoista, ellei päättyminen johdu meidän törkeästä huolimattomuudestamme tai
petoksestamme.
Kun saamme tiedon mistä tahansa valtuutuksemme päättymisestä, teemme kaikkemme
helpottaaksemme tämän sopimuksen jatkamista tai siirtoa päättymispäivänä tai sitä ennen taikka
saadaksemme irtisanomisajan ennen valtuutuksemme päättymistä.

7.2

Sopimusrikkomus
Jos rikot tämän sopimuksen ehtoja, ilmoitamme asiasta sinulle meille antamaasi
sähköpostiosoitteeseen ja/tai kirjatulla kirjeellä, jossa kehotamme sinua lopettamaan kyseisen
rikkomisen.
Varaamme oikeuden purkaa tämän sopimuksen ilman eri ilmoitusta ja mitään korvausta tai
määrätä lievemmän seuraamuksen, jos et vastaa tai lopeta tämän sopimuksen rikkomista
antamassamme määräajassa.

7.3

Välitön purkaminen
Voimme purkaa tämän sopimuksen välittömin vaikutuksin seuraavissa tapauksissa:
•
•
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Jos toimintasi tai laiminlyöntisi seuraukset aiheuttavat liiketoiminnallemme välittömän
vaaran.
Jos toimintasi tai laiminlyöntisi seuraukset vaarantavat järjestelmiemme turvallisuuden tai
asianmukaisen toiminnan.

7.4

Konkurssi tai liiketoiminnan päättyminen

Tämän sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi ilman mitään korvauksia, jos joudut
konkurssiin, haet velkajärjestelyä tai lopetat liiketoimintasi
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VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN SEURAUKSET

Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä maksat välittömästi ennen päättymistä erääntyneet
maksut ja rekisterinpitäjän tilisi päätetään. Kaikki hallinnoimasi verkkotunnukset siirretään yhdelle
tai useammalle akkreditoidulle rekisterinpitäjälle. Jos sovellettavissa, palautamme minkä tahansa
mahdollisen positiivisen saldon tilillesi.
Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä palautat ja/tai poistat ja/tai teet nimettömäksi (sekä
ensisijaisesta
sijainnista
että
varmuuskopioista)
tämän
sopimuksen
mukaisten
rekisteröintipalvelujen osana käsitellyt henkilötiedot, ellei EU:n tai EU:n jäsenvaltion lainsäädäntö
vaadi henkilötietojen säilyttämistä, tämän vaikuttamatta omiin oikeuksiisi ja velvoitteisiisi
välttämättömän rekisterinpitäjän käsittelyn kattamien henkilötietojen osalta. Vakuutat tehneesi
niin yhden (1) kuukauden sisällä tämän sopimuksen voimassaolon päättymisestä. Henkilötietojen
käsittelyä koskevat sopimuksen kohdat pysyvät voimassa tämän sopimuksen voimassaolon
päättymisen jälkeenkin, kunnes kaikki ainoastaan lukuumme tämän sopimuksen nojalla käsitellyt
henkilötiedot on palautettu ja/tai poistettu ja/tai tehty nimettömiksi.
Tämän sopimuksen voimassaolon päättyessä sinun on lakattava käyttämästä EURid:n
akkreditoiman rekisterinpitäjän nimitystä, nimeämme ja logo(j)amme.
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OIKEUKSIEN
SIIRTÄMINEN
KÄSITTELYTOIMET ALIHANKINTANA

JA

Et saa siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiasi ja velvoitteitasi toiselle akkreditoidulle
rekisterinpitäjälle ilman etukäteen antamaamme kirjallista lupaa.
Voit valtuuttaa kolmannen osapuolen suorittamaan alihankintana henkilötietojen käsittelyt toimet,
jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen mukaisten rekisteröintipalvelujen tarjoamiseksi, kunhan
ilmoitat asiasta meille kirjallisesti etukäteen. Alihankkijana toimivaa henkilötietojen käsittelijää
koskevat samat sopimukselliset henkilötietojen käsittelytoimien kannalta olennaiset
tietosuojavaatimukset kuin ne, joita sovelletaan sinuun tämän sopimuksen nojalla, ja olet täysin
vastuussa alihankkijasi velvoitteiden rikkomisesta.

10 KORVAUSVELVOLLISUUS
Sitoudut korvaamaan meille kaikki rekisteröijän tai kolmannen osapuolen meitä vastaan
oikeudessa tai muutoin esittämät korvausvaatimukset koskien tarjottuja tuotteita tai palveluita,
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mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta liittyen tämän sopimuksen rikkomuksiisi,
rekisteröintipalveluihin,
valtuutuksemme
päättymiseen,
kolmansien
osapuolten
verkkotunnukseen kohdistuviin oikeuksiin, teknisiin vikoihin tai puutteisiin ja sinun tai puolestasi
tämän sopimuksen nojalla henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden tekemien sovellettavien
tietosuojalakien rikkomuksiin.

11 VASTUUN RAJOITTAMINEN
Joka tapauksessa korvausvelvollisuutemme on rajoitettu sillä hetkellä käytössä olevaan
rekisteröintimaksuun, jolloin riita meitä vastaan on käynnistetty. Suostut siihen, että meiltä ei
voida vaatia suurempia vahingonkorvauksia ja että meille ei voida esittää muita
vahingonkorvausvaatimuksia.

12 SEKALAISTA
Tähän sopimukseen sovelletaan Belgian lakia. Kaikki siihen liittyvät riidat käsitellään Brysselin
tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan nojalla.
Kaikista tämän sopimuksen tai sääntöjen muutoksista ilmoitetaan sinulle meille antamaasi
sähköpostiosoitteeseen, ja ne tulevat automaattisesti voimaan kolmekymmentä (30) päivää
ilmoituksen jälkeen. Jos emme saa tietoa siitä, että et hyväksy muutettuja ehtojamme,
sähköpostitse tai kirjatulla kirjeellä kolmenkymmenen (30) päivän sisällä kyseisestä ilmoituksesta,
sinun katsotaan hyväksyneen muutetut ehdot.
Tämä sopimus ei muuta siihen liittyvien osapuolten immateriaalioikeuksien asemaa (erityisesti,
mutta niihin rajoittumatta, kumpikaan osapuoli ei siirrä immateriaalioikeuksiensa omistusoikeutta
tai myönnä niiden käyttölupaa).
Tämän sopimuksen englanninkielinen versio on määräävä kaikilta osin ja sitä sovelletaan, jos
sen ja minkä tahansa kielisen käännöksen välillä on ristiriita
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