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Niniejsza Umowa z Akredytowanym Rejestratorem („Umowa”) została zawarta pomiędzy EURid
vzw a (nazwa rejestratora („Rejestrator”)) i określa warunki jego działania jako akredytowanego
rejestratora nazw domen .eu i ich wariantów w innych skryptach, jak również prawa i obowiązki z
nich wynikające.

1

DEFINICJE
„Akredytacja” oznacza przyznanie prawa i obowiązku oferowania usług rejestracyjnych w
wyniku pomyślnego zakończenia Procesu Akredytacji.
„Proces Akredytacji” oznacza złożenie przez Rejestratora wniosku, przyjęcie przez nas
wniosku i pisemne potwierdzenie Akredytacji, podpisanie przez Rejestratora niniejszej Umowy,
stałe przestrzeganie przez Rejestratora niniejszej Umowy oraz uiszczenie stosownych opłat.
„Akredytowany Rejestrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, która została akredytowana
przez EURid do świadczenia usług rejestracyjnych AbonentowiNazwy Domeny, bezpośrednio
lub za pośrednictwem swoich odsprzedawców, agentów lub podwykonawców zgodnie z
niniejszą Umową.
„Obowiązujące Prawo Ochrony Danych” oznacza Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (”RODO”), obowiązujące krajowe
przepisy dotyczące ochrony danych wraz z innymi powiązanymi wytycznymi regulacyjnymi
wynikającymi z takich przepisów, które są okresowo aktualizowane.
„Administrator Danych” ma znaczenie nadane mu w RODO.
„Nazwa domeny” oznacza nazwę domeny w domenie najwyższego poziomu .eu i jej warianty w
innych alfabetach (.ею i .ευ).
„Niezbędne Przetwarzanie przez Rejestratora” oznacza przetwarzanie przez Rejestratora
Danych Osobowych dotyczących Rejestrującego, w przypadku którego przetwarzanie jest ściśle
niezbędne do wyłącznych celów zarządzania klientami przez Rejestratora w odniesieniu do
Rejestrującego lub w przypadku którego przetwarzanie odbywa się w imieniu jakiegokolwiek
innego rejestru nazw domen, lub w przypadku którego przetwarzanie jest ściśle niezbędne do
technicznego świadczenia usług wyłącznie w imieniu Rejestratora.
„Dane osobowe” mają znaczenie nadane im w RODO.
„Naruszenie Ochrony Danych” oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do
przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub
dostępu do Danych Osobowych przekazywanych, przechowywanych lub w inny sposób
przetwarzanych.
„Przetwarzanie Danych” ma znaczenie nadane mu w RODO.
„Podmiot Przetwarzający” ma znaczenie nadane mu w RODO.
„Rejestrujący” lub „Abonent Nazwy Domeny” oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną
reprezentowaną przez upoważnioną osobę działającą w imieniu takiej osoby prawnej, która
zarejestrowała Nazwę Domeny za pośrednictwem Rejestratora.
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„Rejestracja” oznacza przyznane Rejestrującemu prawo do korzystania z Nazwy Domeny na
ograniczony, odnawialny okres, bez przeniesienia własności, z zastrzeżeniem (1) naszych
Warunków dla Nazw Domen .eu, .ею i .ευ oraz (2) wszelkich oświadczeń, ustawowych lub
innych, przyjętych przez instytucję Unii Europejskiej w odniesieniu do nich.
„Usługi Rejestracji” oznaczają usługi rejestracji, odnowienia, aktualizacji, przeniesienia lub
innych działań dotyczących Nazw Domen oferowanych Rejestrującym, a także inne usługi
techniczne związane z Nazwami Domen.
„Rejestr” (lub „my” lub „nas”) oznacza stowarzyszenie non profit EURid vzw (RPR Brussel –
VAT BE 0864.240.405, z siedzibą pod adresem Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgia)
wyznaczone przez Komisję Europejską na zarządcę rejestru domeny najwyższego poziomu .eu
i jej wariantów w innych alfabetach (.ею i .ευ).
„Zasady” oznaczają wszystkie (unijne) przepisy, regulacje i zasady mające zastosowanie do
nazw domen w domenie .eu i jej wariantów w innych alfabetach, Warunki korzystania z nazw
domen .eu, .ею i .ευ, Regulamin pozasądowego rozstrzygania sporów, politykę prywatności
oraz inne obowiązujące polityki, zasady i/lub przepisy opublikowane na Stronie Internetowej
Rejestru https://eurid.eu/.
„Drugi Poziom (Domeny)” oznacza nazwę na drugim poziomie w hierarchii Systemu Nazw
Domen (DNS) bezpośrednio poniżej TLD, np. „eurid” w „www.eurid.eu”.
„Rejestracja spekulacyjna i stanowiąca nadużycie” oznacza rejestrację, która jest identyczna
lub łudząco podobna do nazwy, w odniesieniu do której prawo zostało uznane lub ustanowione
przez prawo krajowe i/lub wspólnotowe, i w przypadku gdy: (a) została zarejestrowana przez jej
abonenta bez prawa lub uzasadnionego interesu; lub (b) została zarejestrowana lub jest
używana w złej wierze.
„(Domena) Najwyższego Poziomu” lub „TLD” oznacza nazwę na szczycie hierarchii DNS. TLD
odnosi się do ciągu liter następujących po ostatniej kropce („.”), takich jak „.eu” w „www.eurid.eu”.
Rejestr kontroluje, które domeny drugiego poziomu są dozwolone w TLD .eu.

2

ROLA AKREDYTOWANEGO REJESTRATORA

2.1

Akredytacja Rejestratora
Podpisując niniejszą Umowę lub kontynuując oferowanie Usług Rejestracyjnych, Rejestrator
zgadza się na spełnienie następujących kryteriów Akredytacji i będzie je nadal spełniać w
okresie obowiązywania niniejszej Umowy:
2.1.1. Rejestrator dostarczy oficjalny dowód prowadzenia działalności gospodarczej, taki jak
(jeśli dotyczy):
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oficjalna nazwa firmy i forma prawna podana w rejestrze handlowym
numer rejestracyjny firmy
adres podany w rejestrze handlowym
imiona i nazwiska upoważnionych przedstawicieli (zgodnie z publikacją)
numer VAT
najnowszy i najbardziej aktualny wyciąg z rejestru handlowego
najnowszy (skoordynowany) statut lub umowę spółki

2.1.2. Rejestrator oświadcza, że jest w dobrej kondycji finansowej, poprzez:




dokonanie pełnej wpłaty odpowiedniej kwoty (przedpłaty)
przedstawienie sprawozdania finansowego z poprzedniego roku podatkowego lub
poprzednich lat podatkowych (wyłącznie w przypadku istniejących podmiotów
prawnych)
zapewnienie ubezpieczenia od odpowiedzialności handlowej

2.1.3. Rejestrator ma i utrzymuje swoją operacyjną stronę internetową w co najmniej jednym
języku urzędowym Unii Europejskiej, zawierającą co najmniej:




pełne dane identyfikacyjne Rejestratora (takie jak oficjalna nazwa spółki, forma prawna,
numer rejestracyjny, adres, telefon, adres e-mail i strona internetowa)
jasne informacje na temat oferowanych przez Rejestratora usług i cen
sprawdzenie dostępności domeny lub link do strony https://whois.eurid.eu.

2.1.4. Rejestrator zapewnia odpowiednią obsługę dla Rejestrujących za pośrednictwem
telefonu, poczty elektronicznej, czatu lub w inny sposób w co najmniej jednym z języków
urzędowych Unii Europejskiej, jak wskazano na stronie internetowej Rejestratora lub innych
odpowiednich materiałach biznesowych.
2.1.5. Rejestrator zapewnia, że udostępnia Rejestrującym nasze Zasady i że akceptuje je.
2.1.6. Rejestrator ma kompetencje techniczne do wdrożenia i obsługi Usług Rejestracji Nazw
Domen w sposób profesjonalny.
2.1.7. W ramach Procesu Akredytacji Rejestrator dokonuje wpłaty zaliczki w wysokości co
najmniej 2500 EUR (dwa tysiące pięćset euro), z wyłączeniem wszelkich opłat bankowych lub
opłat za przelew.
2.1.8. Rejestrator jest aktywny, tj.
(i) musi przeprowadzać płatne transakcje o wartości co najmniej 500 EUR (pięćset euro)
rocznie. Jeśli ta minimalna kwota 500 EUR (pięćset euro) nie zostanie osiągnięta, pozostała jej
część zostanie zafakturowana pro rata (nowo akredytowani rejestratorzy są zwolnieni z opłat w
pierwszym roku akredytacji); oraz (ii) musi zalogować się na platformie https://registry.eu co
najmniej raz w roku, aby sprawdzić, czy jego dane kontaktowe są nadal dokładne i aktualne.
Jeśli nie są, należy niezwłocznie nas o tym poinformować w celu ich aktualizacji.
2.1.9. W przypadku odrzucenia wniosku o akredytację przed dopuszczeniem nowego wniosku
przestrzegamy co najmniej rocznego (1) okresu karencji.

W okresie obowiązywania niniejszej Umowy mamy prawo w każdej chwili sprawdzić, czy
Rejestrator nadal spełnia powyższe kryteria.

2.2

Prawa Akredytowanego Rejestratora
2.2.1. Akredytowany Rejestrator ma niewyłączne prawo do oferowania Rejestrującym Usług
Rejestracyjnych na zasadach i warunkach określonych w niniejszej Umowie. Niniejsza Umowa
nie daje prawa, mocy ani uprawnień do obsługi Rejestru lub zarządzania nim.
2.2.2. Po rejestracji lub odnowieniu Nazwy Domeny zarejestrujemy i przyznamy Abonentowi
Nazwy Domeny prawo do korzystania z takiej Nazwy Domeny. Prawo do korzystania z Nazwy
Domeny zostanie przyznane tylko wówczas, gdy Rejestracja będzie zgodna z Zasadami.
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2.2.3. Akredytowany Rejestrator otrzyma konto na https://registry.eu, platformie rejestratora, z
której może korzystać zgodnie z punktem 5.2.
2.2.4. Akredytowany Rejestrator może używać określenia „Akredytowany Rejestrator EURid”
oraz towarzyszącego mu logo wyłącznie w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, z
zastrzeżeniem naszych instrukcji i wytycznych opublikowanych na stronie https://registry.eu.

2.3

Obowiązki Akredytowanego Rejestratora
2.3.1
Rejestrator zagwarantuje i udokumentuje, że każdy Rejestrujący, dla którego
Rejestrator dokonuje rejestracji Nazwy Domeny, zaakceptował Zasady obowiązujące w
momencie rejestracji i spełnia wszystkie wymagania określone w Zasadach, w tym
między innymi potwierdzenie przez Rejestrującego, że zgodnie z jego wiedzą wniosek o
rejestrację Nazwy Domeny został złożony w dobrej wierze i nie narusza praw żadnej
strony trzeciej, oraz że Rejestrujący spełnia kryteria kwalifikowalności określone w
Zasadach.
2.3.2
Na nasze pierwsze żądanie i bez zbędnej zwłoki Rejestrator dostarczy nam
pisemne dowody potwierdzające akceptację i przestrzeganie Zasad przez
Rejestrującego.
2.3.3
Rejestrator nie dokona rejestracji Nazw Domen bez wyraźnego polecenia
Rejestrującego. Niezależnie od powyższego Rejestrator może zarejestrować
ograniczoną liczbę Nazw Domen wyłącznie na własny użytek, nawet jeśli nie otrzymał
wyraźnych instrukcji od Rejestrującego. Do celów niniejszego ustępu Nazwy Domen
zarejestrowane z danymi rejestracyjnymi, które są zasadniczo podobne do danych
Rejestratora lub powiązane z nimi (np. mają ten sam numer telefonu, adres e-mail lub
osobę kontaktową), nie będą uznawane za zarejestrowane na polecenie
Rejestrującego.
2.3.4
Rejestrator zagwarantuje, że dane rejestracyjne związane z Nazwą Domeny
przekazane nam są dokładne, kompletne i aktualne przez cały czas oraz że dane te są
danymi Rejestrującego, a nie własnymi danymi Rejestratora. Adres e-mail podany w
informacjach kontaktowych Rejestrującego będzie adresem wyłącznie Rejestrującego,
a nie adresem Rejestratora, chyba że Rejestrator może wykazać, iż Rejestrujący
wyraźnie zażądał inaczej.
2.3.5
W odpowiednim czasie Rejestrator poinformuje każdego Rejestrującego o
wszystkich informacjach, które są istotne i/lub mogą mieć wpływ na relacje pomiędzy
Rejestrującym a nami. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z
Rejestrującym w dowolnym momencie, aby upewnić się, że otrzymał on wszystkie
istotne informacje.
2.3.6
Należy dopilnować, aby termin rejestracji Nazwy Domeny, uzgodniony w
umowie z Rejestrującym, był zawsze zgodny z możliwym terminem Rejestracji
podanym w bazie danych rejestracji oraz w internetowym systemie WHOIS.
2.3.7
Rejestrator zapewni Rejestrującemu i nam pełną współpracę w zakresie Usług
Rejestracyjnych.
2.3.8
Rejestrator podejmie odpowiednie środki w celu uniknięcia rejestracji o
charakterze spekulacyjnym i stanowiącym nadużycie.
2.3.9
Rejestrator będzie przestrzegał Zasad i powstrzyma się od współpracy,
bezpośrednio lub pośrednio, z jakąkolwiek stroną, która narusza Zasady lub która
podżega do takiego naruszenia. Rejestrator bezzwłocznie poinformuje nas o każdym
takim nadużyciu.
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2.3.10
Jeśli Rejestrator zaangażuje osobę trzecią w Usługi Rejestracji Nazw Domen,
pozostaje w pełni odpowiedzialny za taką osobę trzecią i musi zagwarantować, że taka
osoba trzecia w każdym czasie przestrzega zobowiązań określonych w niniejszej
Umowie.
2.3.11
Rejestrator poinformuje nas o wszelkich istotnych zmianach struktury prawnej
lub własności organizacji.
2.3.12
Rejestrator zagwarantuje, że jego dane kontaktowe na stronie internetowej i na
naszej platformie będą dokładne, kompletne i aktualne, abyśmy mogli się z nim
skontaktować w każdej chwili.

3

ROLA REJESTRATORA JAKO PODMIOTU
PRZETWARZAJĄCEGO
My, jako Administrator Danych, niniejszym wyznaczamy Rejestratora na Podmiot
Przetwarzający, którego zadaniem jest przetwarzanie określonych kategorii Danych Osobowych
Rejestrujących. W tym kontekście Rejestrator będzie przetwarzać takie Dane Osobowe
wyłącznie w celu realizacji Usług Rejestracji w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami.
Aby uniknąć wszelkich wątpliwości, żaden zapis w niniejszej Umowie nie uniemożliwia
Rejestratorowi prowadzenia Niezbędnego Przetwarzania Danych Rejestrującego zgodnie z
Obowiązującym Prawem Ochrony Danych. Więcej informacji na temat naszych ról i
obowiązków znajduje się na stronie https://registry.eu.

W związku z Usługami Rejestracyjnymi i czynnościami Przetwarzania, które Rejestrator
realizuje jako Przetwarzający Dane w naszym imieniu, Rejestrator będzie:









mieć przejrzystą politykę prywatności, zgodną z Obowiązującym Prawem Ochrony
Danych, oraz informować o niej każdego Rejestrującego;
informować każdego Rejestrującego, że Dane Osobowe niezbędne do świadczenia
Usług Rejestracyjnych są ujawniane nam jako Administratorowi, oraz przekierowywać
do polityki prywatności na naszej stronie internetowej w celu poinformowania
Rejestrującego o tym, jak przetwarzamy wszystkie otrzymane Dane Osobowe;
powiadamiać nas w ciągu 48 godzin od uzyskania wiadomości o Naruszeniu Ochrony
Danych oraz udzielać nam pomocy w zakresie powiadomień o naruszeniu danych w
odniesieniu do Danych Osobowych gromadzonych w celu świadczenia Usług
Rejestracji opisanych w niniejszej Umowie, przeprowadzenia wszelkich ocen skutków w
zakresie ochrony danych oraz wcześniejszych konsultacji z organami nadzorczymi, do
których jesteśmy zobowiązani, biorąc pod uwagę dostępne informacje;
powiadamiać nas i w pełni nam pomagać niezwłocznie w przypadku wniosków
Rejestrujących się osób korzystających z ich indywidualnych praw (takich jak prawo
dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych lub prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych osobowych) lub
wszelkich innych wniosków, skarg lub komunikatów związanych z naszymi
obowiązkami wynikającymi z Obowiązującego Prawa Ochrony Danych;
tworzyć i prowadzić dokumentację dotyczącą działań związanych z Przetwarzaniem
Danych w naszym imieniu, danych Przetwarzającego (Rejestrator) i Administratora
(my), transferów Danych Osobowych, jeśli mają zastosowanie, oraz wprowadzonych
przez Rejestratora środków technicznych i organizacyjnych;
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w pełni współpracować i udostępniać nam na nasze żądanie wszelkie informacje
niezbędne do wykazania zgodności z Obowiązującym Prawem Ochrony Danych oraz
zobowiązaniami wynikającymi z niniejszej Umowy;
wdrażać niezbędne środki w celu ochrony Danych Osobowych przed bezprawnym lub
nieuprawnionym Przetwarzaniem oraz niezbędne środki wymagane przez
Obowiązujące Prawo Ochrony Danych;
zachowywać poufność Danych Osobowych wobec wszystkich osób z wyjątkiem swoich
pracowników, agentów i podwykonawców lub innych przedstawicieli, którzy są
zaangażowani w Przetwarzanie Danych Osobowych i którzy:
o zostali poinformowani o poufnym charakterze Danych Osobowych i
niezbędnych środkach bezpieczeństwa;
o przeszli odpowiednie szkolenie w związku z Obowiązującym Prawem Ochrony
Danych;
o podlegają procesom uwierzytelniania użytkownika i logowania podczas
uzyskiwania dostępu do Danych Osobowych oraz podlegają umownym
zobowiązaniom w zakresie poufności i ochrony danych.
ograniczać dostęp do Danych Osobowych tylko do tych osób, które muszą je uzyskać,
w celu umożliwienia Rejestratorowi wykonania czynności Przetwarzania w naszym
imieniu.
Dostarczać nam na żądanie sprawozdanie za miniony rok kalendarzowy dotyczące: a)
czynności Przetwarzania; b) dzienników dostępu do Danych Osobowych oraz c)
Naruszeń Ochrony Danych.

Powyższe nie zwalnia Rejestratora z obowiązku przestrzegania Obowiązujących Przepisów o
Ochronie Danych Osobowych w odniesieniu do Niezbędnych Czynności Przetwarzania przez
Rejestratora.
Jeśli Rejestrator nie ma (lub już nie ma) siedziby w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w
kraju uznanym przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych
Osobowych zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych, Rejestrator wdroży wszelkie
środki wymagane do umożliwienia transferu zgodnie z Obowiązującym Prawem Ochrony
Danych.

4

STAWKI I PŁATNOŚCI
W ramach Procesu Akredytacji Rejestrator zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki w
wysokości co najmniej 2500 EUR (dwa tysiące pięćset euro), z wyłączeniem wszelkich opłat
bankowych lub opłat za przelew.
Rejestrator uiści stosowną opłatę za wszystkie płatne transakcje dotyczące każdej Nazwy
Domeny w imieniu każdego Rejestrującego. Takie płatne transakcje obejmują między innymi
rejestracje, odnowienia, przedłużenia terminu, reaktywacje, blokady rejestru i zbiorcze transfery
Nazw Domen i są wymienione na naszej witrynie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany stawek za płatne transakcje w dowolnym czasie,
informując Rejestratora za pośrednictwem adresu e-mail, który nam dostarczył, nie później niż
trzydzieści (30) dni przed wejściem w życie zmienionych stawek. Nie będziemy zobowiązani do
zapłaty jakichkolwiek odsetek na rzecz Rejestratora w związku ze wcześniejszą wpłatą.
Wystawiamy miesięczne faktury i z tej kwoty potrącamy wszystkie należne opłaty za transakcje
za każdą Nazwę Domeny. Nazwy Domeny, które nie zostaną usunięte przed datą wygaśnięcia,
zostaną automatycznie odnowione, a odpowiednie opłaty zostaną automatycznie potrącone z
konta.
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W przypadku przeniesienia Nazwy Domeny stosowna opłata za takie przeniesienie zostanie
automatycznie potrącona z konta Rejestratora wnioskującego o przeniesienie, gdy tylko
przeniesienie stanie się skuteczne. Nie zwracamy żadnych opłat wniesionych przez
Rejestratora dokonującego przeniesienia, ani w całości, ani w części.
Rejestrator dokona płatności za nasze faktury w ciągu trzydziestu (30) dni od daty wystawienia.
Za opóźnienia w płatnościach naliczamy kary i odsetki bez uprzedzenia. Kary obliczane są jako
10% należnej kwoty (przy czym minimalna kwota wynosi 250 EUR), a od należnej kwoty
naliczane są odsetki w wysokości 1% miesięcznie, liczone za każdy rozpoczęty miesiąc. Nie ma
to wpływu na inne środki zaradcze wskazane w niniejszej Umowie.
Po uzyskaniu statusu Akredytowanego Rejestratora przez co najmniej dwa (2) kolejne lata
Rejestrator może podpisać upoważnienie do odbioru polecenia zapłaty w ramach Jednolitego
Obszaru Płatności w Euro (SEPA), pod warunkiem że ma on europejskie konto bankowe oraz
że zapisał się do SEPA. Po podpisaniu zlecenia SEPA obciążymy rachunek bankowy
Rejestratora kwotą określoną na miesięcznych fakturach za płatne transakcje oraz odliczymy od
wszelkich przyszłych faktur saldo każdej przedpłaconej kwoty, która będzie nadal dostępna na
rachunku Rejestratora po wejściu w życie tego zlecenia.

Wszystkie stawki i płatności dokonywane są w EUR. Rejestrator ponosi wszelkie ryzyko związane
z wymianą lub fluktuacją waluty związaną z Usługami Rejestracji.

5

PRZEPISY TECHNICZNE

5.1

Procedura Rejestracji
Procedura Rejestracji jest w pełni zautomatyzowana. Rejestrator zobowiązuje się przestrzegać
opracowanych przez nas procedur Usług Rejestracji. Procedury te są dokładniej opisane na
stronie https://registry.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Procedury Rejestracji w dowolnym momencie poprzez
poinformowanie Rejestratora za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż trzydzieści
(30) dni przed wejściem w życie zmienionej Procedury Rejestracji, chyba że zmiany
regulacyjne, stabilność techniczna lub wymogi bezpieczeństwa lub pilne działania wymagają
podjęcia innych czynności. Jednocześnie przekażemy Rejestratorowi wszelkie informacje
techniczne niezbędne do właściwego wdrożenia tej procedury.

5.2

Dostęp do naszych systemów i korzystanie z nich
Rejestrator będzie uzyskiwał dostęp do naszych systemów i korzystał z nich w dobrej wierze i w
sposób zgodny, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i technicznym, z naszymi
instrukcjami obsługi opublikowanymi na stronie https://registry.eu lub udostępnionymi w inny
sposób. Rejestrator nie będzie przeciążać naszej sieci ani utrudniać nam świadczenia naszych
usług. Rejestrator nie będzie działał w sposób, który mógłby zagrozić stabilności naszych
systemów lub Internetu.

10/14

Rejestrator niezwłocznie poinformuje nas, jeśli dowie się o jakimkolwiek wadliwym działaniu lub
awarii naszych systemów technicznych i dostarczy nam wszelkich materiałów pomocniczych,
które mogą pomóc nam w zdiagnozowaniu i, jeśli to możliwe, naprawieniu takiej technicznej
usterki. Każda taka usterka jest uważana za informację poufną i nie powinna być ujawniana
publicznie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

6

PRZENIESIENIE
Rejestrator potwierdza, że Rejestrujący ma prawo do przeniesienia Nazwy Domeny na nowego
Rejestrującego i/lub do innego Akredytowanego Rejestratora zgodnie z Zasadami. Postępując
zgodnie z procedurami określonymi w Zasadach, Rejestrator potwierdza i gwarantuje ważność
przeniesienia Nazwy Domeny. Rejestrator będzie współpracować ze wszystkimi
zaangażowanymi stronami na różnych etapach procesu przenoszenia.
Jeśli Rejestrator nie będzie wypełniał tych zobowiązań, zastrzegamy sobie prawo do dokonania
przeniesienia i nie będziemy ponosić za to odpowiedzialności.

7

OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY
Niniejsza Umowa obowiązuje od momentu pomyślnego zakończenia Procesu Akredytacji lub od
dnia 13 października 2022 r., w zależności od tego, co nastąpi później, i jest zawierana na
okres jednego (1) roku.
Pod koniec tego początkowego okresu jednego (1) roku niniejsza Umowa zostanie automatycznie
przedłużona na kolejne okresy jednego (1) roku, chyba że którakolwiek ze stron powiadomi drugą
stronę na piśmie, że nie chce przedłużać niniejszej Umowy z zachowaniem trzy (3) miesięcznego
okresu wypowiedzenia, lub jeśli nie zostanie rozwiązana w sposób określony poniżej.

7.1

Ukończenie naszego mandatu
Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana natychmiast, jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy
mogli dłużej oferować Usług Rejestracji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody
wynikające z takiego rozwiązania, chyba że rozwiązanie jest spowodowane rażącym
niedbalstwem lub oszustwem z naszej strony.
Po uzyskaniu informacji o zbliżającym się zakończeniu naszego mandatu dołożymy wszelkich
starań, aby ułatwić kontynuację lub przeniesienie niniejszej Umowy w dniu jej zakończenia lub
przed nim oraz aby zachować okres wypowiedzenia przed zakończeniem naszego mandatu.

7.2

Naruszenie Umowy
Jeśli Rejestrator naruszy jakiekolwiek warunki niniejszej Umowy, wezwiemy go za
pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listu poleconego do zaprzestania takiego naruszenia.
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Jeżeli takie naruszenie nie zostanie usunięte w wyznaczonym przez nas terminie, zastrzegamy
sobie prawo do zawieszenia lub rozwiązania Umowy lub nałożenia mniej dotkliwej sankcji bez
dodatkowego powiadomienia i bez należnego odszkodowania.

7.3

Natychmiastowe rozwiązanie Umowy
Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez nas w trybie natychmiastowym po wystąpieniu
któregokolwiek z następujących zdarzeń:



7.4

jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Rejestratora istnieje bezpośrednie zagrożenie dla
naszej działalności gospodarczej;
jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Rejestratora zagrożone jest bezpieczeństwo lub
właściwe działanie naszych systemów.

Upadłość lub likwidacja
Niniejsza Umowa ulegnie natychmiastowemu rozwiązaniu bez konieczności wypłaty
jakiegokolwiek odszkodowania w przypadku ogłoszenia przez Rejestratora upadłości, złożenia
wniosku o zawarcie układu lub likwidacji przedsiębiorstwa Rejestratora.

8

KONSEKWENCJE ROZWIĄZANIA UMOWY
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Rejestrator niezwłocznie uiści wszelkie zaległe opłaty, które
były należne przed rozwiązaniem Umowy, a jego konto Rejestratora zostanie zlikwidowane.
Wszystkie Nazwy Domen w portfelu zostaną przeniesione do jednego lub kilku Akredytowanych
Rejestratorów. W razie potrzeby zwrócimy Rejestratorowi wszelkie pozostałe saldo na koncie.
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Rejestrator zwróci i/lub wymaże i/lub zanonimizuje (zarówno
w kopiach podstawowych, jak i zapasowych) Dane Osobowe przetwarzane w ramach Usług
Rejestracji na mocy niniejszej Umowy, chyba że prawo UE lub prawo państwa członkowskiego
UE wymaga przechowywania Danych Osobowych, bez uszczerbku dla własnych praw i
obowiązków w odniesieniu do Danych Osobowych objętych Niezbędnym Przetwarzaniem
Danych przez Rejestratora. Rejestrator zaświadczy, że dokonał tego w ciągu jednego (1)
miesiąca od rozwiązania niniejszej Umowy. Klauzule regulujące Przetwarzanie Danych
Osobowych pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy do czasu, gdy wszystkie Dane
Osobowe przetwarzane wyłącznie w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy zostaną
zwrócone i/lub usunięte i/lub zanonimizowane.
Po rozwiązaniu niniejszej Umowy Rejestrator przestanie używać określenia Akredytowany
Rejestrator EURid, naszej nazwy i naszego logotypu (logotypów).
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9

CESJA PRAW I DZIAŁANIA WYKONYWANE PRZED
PRZETWARZANIEM
Rejestrator nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
innego Akredytowanego Rejestratora bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Rejestrator może upoważnić stronę trzecią do podzlecenia wszelkich czynności Przetwarzania
niezbędnych do świadczenia Usług Rejestracji na mocy niniejszej Umowy, pod warunkiem
uprzedniego poinformowania nas o tym na piśmie. Podmiot, któremu zlecono przetwarzanie
danych, podlega tym samym umownym wymogom dotyczącym ochrony danych, odnoszącym
się do czynności przetwarzania Danych Osobowych, które obowiązują Rejestratora na mocy
niniejszej Umowy, przy czym Rejestrator pozostaje w pełni odpowiedzialny za wszelkie
zaniedbania podwykonawcy.

10

ODSZKODOWANIE
Rejestrator zwolni nas z odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń
odszkodowawczych w sądzie lub poza nim, wniesionych przez Rejestrujących lub strony trzecie
przeciwko nam w związku z oferowanymi produktami i usługami, w tym między innymi do
roszczeń związanych z naruszeniem przez Rejestratora niniejszej Umowy; roszczeń związanych
z Usługami Rejestracji; roszczeń związanych z zakończeniem naszego zlecenia; roszczeń osób
trzecich do praw do Nazwy Domeny; roszczeń związanych z wadami lub brakami technicznymi
oraz roszczeń wynikających z naruszenia Obowiązującego Prawa Ochrony Danych, które można
przypisać Rejestratorowi lub któremuś z podmiotów, któremu powierzył przetwarzanie danych w
kontekście niniejszej Umowy.

11

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
W każdym przypadku nasza odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do kwoty opłaty
rejestracyjnej obowiązującej w momencie zgłoszenia sporu z nami. Rejestrator przyjmuje do
wiadomości, że nie można żądać od EURid większego lub innego odszkodowania.

12

POSTANOWIENIA
Niniejsza Umowa podlega prawu belgijskiemu. Wszystkie związane z nią spory będą podlegać
wyłącznej jurysdykcji sądów w Brukseli.
Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie lub w Zasadach zostaną przekazane Rejestratorowi (za
pośrednictwem adresu e-mail, który nam dostarczył) i staną się automatycznie skuteczne po
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upływie trzydziestu (30) dni od powiadomienia. Jeśli nie otrzymamy sprzeciwu Rejestratora
wobec zmienionych warunków za pośrednictwem poczty elektronicznej lub listu poleconego w
ciągu trzydziestu (30) dni od takiego powiadomienia lub jeśli Rejestrator nadal będzie korzystać
z naszych usług, uznamy, że Rejestrator wyraził zgodę na zmienione warunki.
Niniejsza Umowa nie zmienia statusu jakichkolwiek praw własności intelektualnej
zainteresowanych stron (w szczególności przeniesienia przez którąkolwiek ze stron własności
lub licencji do jej odpowiednich praw własności intelektualnej).
Angielska wersja językowa niniejszej Umowy przeważa we wszystkich aspektach i będzie miała
pierwszeństwo w przypadku jakichkolwiek niezgodności z tłumaczeniami na inne języki.
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