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Kolofon
EURid vzw
Telecomlaan 9 1831 Diegem
BELGIEN
RPR Brussel - VAT BE 0864.240.405
Tel. +32 2 401 27 50
info@eurid.eu
https://www.eurid.eu

© Ackrediterat Ombudsavtal 9.0. (2022)
Det här materialet skyddas av upphovsrätt. Med ensamrätt.
Förutom för internt bruk får ingen del av detta material reproduceras och/eller publiceras i
någon form eller på något sätt, vare sig elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering eller på
annat sätt, utan föregående skriftligt tillstånd från författaren.
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Detta ackrediterade ombudsavtal (”avtalet”) görs av och mellan EURid vzw och (ombudsnamn
(”du”)) och definierar villkoren för att du ska agera som ett ackrediterat ombud för .eu-domännamn
och dess varianter med andra skrivtecken, samt de rättigheter och skyldigheter som följer därav.

1

DEFINITIONER
”Ackreditering” avser beviljandet av rättigheten och skyldigheten att erbjuda registreringstjänster
som ett resultat av att ackrediteringsprocessen slutförs.
”Ackrediteringsprocess” avser din ansökan, vårt godkännande av din ansökan och vår skriftliga
bekräftelse av din ackreditering, ditt undertecknande av detta avtal, din fortsatta efterlevnad av
detta avtal och din betalning av tillämpliga avgifter.
”(Ackrediterat) ombud” (eller ”du”) avser den fysiska eller juridiska person som är ackrediterad
av oss för att tillhandahålla registreringstjänster till domännamnsinnehavaren, antingen direkt
eller via dess återförsäljare, ombud eller underleverantörer i enlighet med detta avtal.
”Tillämplig dataskyddslagstiftning” avser förordning 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter (”den allmänna dataskyddsförordningen/GDPR”), den tillämpliga nationella
dataskyddslagstiftningen, tillsammans med andra relaterade regleringsriktlinjer som härrör från
sådan lagstiftning, som uppdateras från tid till annan.
”Personuppgiftsansvarig” har den betydelse som ges i den allmänna dataskyddsförordningen.
”Domännamn” betyder ett domännamn under toppdomänen .eu och dess varianter med andra
skrivtecken (.
och . ).
”Nödvändig ombudsbehandling” avser din behandling av personuppgifter relaterade till en
registrant för vilken behandling är strikt nödvändig för de enda syften med din kundhantering i
förhållande till registranten, eller för vilken behandlingen sker på uppdrag av någon annat
registreringsenhet för domännamn, eller för vilken behandling är strikt nödvändig för att tekniskt
tillhandahålla dina tjänster av och enbart för dig själv.
”Personuppgifter” har den betydelse som ges i den allmänna dataskyddsförordningen.
”Personuppgiftsincident” betyder en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller åtkomst till personuppgifter som
överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.
”Behandling” har den betydelse som ges i den allmänna dataskyddsförordningen.
”Personuppgiftsbiträde” har den betydelse som ges i den allmänna dataskyddsförordningen.
”Registrant” eller ”domännamnsinnehavare” avser den fysiska eller juridiska person som
representeras av en auktoriserad person som agerar på uppdrag av en sådan juridisk person,
som har registrerat domännamnet via ett ombud.
”Registrering” avser rätten som beviljas registranten att använda domännamnet under en
begränsad, förnybar period, utan överföring av egendom, och i enlighet med (1) våra villkor för
domännamnen .eu, .
och . och (2) alla uttalanden som, lagstadgade eller på annat sätt,
antas av en institution i den Europeiska unionen i samband med dessa.
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”Registreringstjänster” avser tjänsterna att registrera, förnya, uppdatera, överföra eller vidta
andra åtgärder för domännamn som erbjuds registranten och andra tekniska tjänster relaterade
till domännamn.
”Registreringsenhet” (eller ”vi” eller ”oss”) avser den ideella föreningen EURid vzw (RPR
Bryssel – VAT BE 0864.240.405, med säte på Telecomlaan 9, 1831 Diegem, Belgien), utsedd av
Europeiska kommissionen till registerförvaltare för .eu-toppdomänen och dess varianter med
andra
skrivtecken.
”Regler” avser all (EU)-lagstiftning samt förordningar och regler som är tillämpliga på
domännamn under .eu och dess varianter med andra skrivtecken, villkoren för domännamnen
.eu, .
och . , ADR-regler, integritetspolicyer och andra tillämpliga policyer, regler och/eller
bestämmelser som publiceras på registreringsenhetens webbplats https://eurid.eu/.
”Andra nivån (domän)” avser namnet på den andra nivån i DNS-hierarkin
(domännamnssystemet) direkt under en toppdomän, till exempel ”eurid” i ”www.eurid.eu”.
”Spekulativ och otillbörlig registrering” avser en registrering som är identisk eller förvirrande
lik ett namn för vilket en rättighet erkänns eller fastställs av nationell lag och/eller gemenskapsrätt
och där den: (a) har registrerats av dess innehavare utan rättigheter eller berättigat intresse, eller
(b) har registrerats eller används i ond tro.
”Toppnivå (toppdomän)” eller ”TLD” avser namnet överst i DNS-hierarkin. Toppdomänen
hänvisar till strängen av bokstäver efter den sista punkten (”.”), till exempel ”.eu” i ”www.eurid.eu”.
Registreringsenheten styr vilka domäner på andra nivån som är tillåtna i .eu-toppdomänen.

2

DIN ROLL SOM ETT ACKREDITERAT OMBUD

2.1

Din ackreditering
Genom att underteckna detta avtal eller genom att fortsätta att erbjuda registreringstjänster
godkänner du att du uppfyller följande ackrediteringskriterier och kommer fortsätta att uppfylla
dessa kriterier under avtalets giltighetstid:
2.1.1. Du tillhandahåller, i förekommande fall, officiellt verksamhetsbevis, såsom:
•
•
•
•
•
•
•

officiellt företagsnamn och juridisk form enligt handelsregistret
organisationsnummer
adress så som den anges i handelsregistret
namn på en eller flera auktoriserade representanter (enligt publicering)
momsnummer
det senaste och mest aktuella utdraget ur handelsregistret
den senaste (samordnade) bolagsordningen.

2.1.2. Du intygar att du har god ekonomisk ställning genom att tillhandahålla:
•
•
•
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full betalning av respektive belopp (förskottsbetalning)
finansiella räkenskaper för tidigare räkenskapsår (endast för befintliga juridiska personer)
försäkran om kommersiell ansvarsförsäkring.

2.1.3. Du har och underhåller din operativa webbplats på minst ett av Europeiska unionens
officiella språk, och den innehåller åtminstone:
•
•
•

fullständiga identifieringsuppgifter (såsom officiellt företagsnamn, juridisk form,
registreringsnummer, adress, telefon, e-postadress och webbplats)
tydlig information om de tjänster och priser du erbjuder
en domäntillgänglighetskontroll eller -länk till https://whois.eurid.eu.

2.1.4 Du tillhandahåller skälig kundsupport till registranter via telefon, e-post, chatt eller på annat
sätt, på minst ett av Europeiska unionens officiella språk så som framgår på din webbplats eller i
annat relevant affärsmaterial.
2.1.5. Du garanterar att du gör våra regler tillgängliga för registranter och att de måste godkänna
våra regler.
2.1.6. Du har den tekniska kompetensen att implementera och stödja registreringstjänsterna för
domännamn på ett professionellt sätt.
2.1.7. Som en del av ackrediteringsprocessen gör du en förskottsbetalning på minst 2 500 EUR
(tvåtusenfemhundra euro), exklusive eventuella bank- eller överföringsavgifter.
2.1.8. Du är ett aktiv ombud, vilket innebär följande:
(i) Du måste ha betalbara transaktioner på minst 500 EUR per år. Om detta lägsta belopp på
500 EUR inte uppnås, kommer återstoden av det att faktureras proportionellt (nyligen
ackrediterade ombud är undantagna under det första året av ackrediteringen), och (ii) du måste
logga in på plattformen https://registry.eu minst en gång om året för att verifiera att dina
kontaktuppgifter fortfarande är korrekta och uppdaterade. Om de inte är det måste du meddela
oss
omedelbart
för
att
få
dem
uppdaterade.
2.1.9. Om din ansökan om ackreditering har avslagits iakttar vi en avkylningsperiod på minst ett
(1) år innan vi tillåter en ny ansökan från dig.
Under avtalets giltighetstid har vi rätt att när som helst verifiera om du fortfarande uppfyller dessa
kriterier.

2.2

Dina rättigheter som ackrediterat ombud
2.2.1. Som ett ackrediterat ombud har du den icke-exklusiva rätten att erbjuda
registreringstjänster till registranter enligt de villkor som anges i detta avtal. Detta avtal ger dig
ingen rätt, makt eller befogenhet att driva eller hantera registreringsenheten.
2.2.2. Vid din registrering eller förnyelse av domännamnet kommer vi att registrera och ge
domännamnsinnehavaren rätt att använda ett sådant domännamn. Rätten att använda
domännamnet kommer endast att beviljas om registreringen överensstämmer med reglerna.
2.2.3. Som ett ackrediterat ombud får du ett konto på https://registry.eu, en ombudsplattform som
du kan använda i enlighet med avsnitt 5.2.
2.2.4. Som ett ackrediterat ombud får du använda termen ”ackrediterat EURid-ombud” och den
medföljande logotypen, men endast under detta avtals giltighetstid enligt våra instruktioner och
riktlinjer som finns publicerade på https://registry.eu.
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2.3

Dina skyldigheter som ett ackrediterat ombud
2.3.1 Du kommer att säkerställa och dokumentera att varje registrant för vilken du registrerar
ett domännamn har godkänt de regler som gällde vid tidpunkten för registreringen och uppfyller
alla krav som anges i reglerna, bland annat att registranten bekräftar att, till dennes kännedom,
ansökan om domännamnsregistrering görs i god tro och inte gör intrång i någon tredje parts
rättigheter, samt att registranten uppfyller behörighetskriterierna som definieras i reglerna.
2.3.2 Du kommer, på vår första begäran och utan onödigt dröjsmål, förse oss med skriftliga
bevis som visar att registranten godkänner och följer reglerna.
2.3.3 Du kommer inte att registrera domännamn utan att du specifikt har instruerats att göra
det av registranten. Utan hinder av ovanstående får du registrera ett begränsat antal domännamn,
enbart för eget bruk och utan att du specifikt har instruerats att göra det av en registrant. För
ändamålen i det här stycket kommer domännamn som registrerats med registreringsuppgifter
som i huvudsak liknar eller är kopplade till dig (t.ex. har samma telefonnummer, e-postadress
eller kontaktperson), inte att anses vara registrerade enligt instruktioner från registranten.
2.3.4 Du kommer säkerställa att registreringsuppgifterna som är kopplade till ett domännamn
som skickas till oss är korrekta, fullständiga och ständigt uppdaterade, och att sådana uppgifter
är registrantens uppgifter och inte dina egna. E-postadressen som anges i registrantens
kontaktuppgifter kommer endast att vara registrantens och inte dina, såvida du inte kan visa att
registranten uttryckligen begärt annat.
2.3.5 Du kommer i god tid att informera varje registrant om all information som är relevant
och/eller som kan påverka relationen mellan registranten och oss. Vi förbehåller oss rätten att när
som helst kontakta registranten för att säkerställa att denne får all relevant information.
2.3.6 Du kommer säkerställa att perioden för domännamnsregistreringen, som avtalats med
registranten, alltid motsvarar den auktoritativa registreringsperiod som visas i
registreringsdatabasen och webbaserade WHOIS.
2.3.7 Du kommer att bistå registranten och samarbeta fullt ut med denne och oss i förhållande
till registreringstjänsterna.
2.3.8 Du kommer att vidta lämpliga åtgärder för att undvika spekulativa och otillbörliga
registreringar.
2.3.9 Du kommer att följa reglerna och avstå från att samarbeta, antingen direkt eller indirekt,
med någon part som bryter mot reglerna eller som anstiftar sådant brott. Du kommer att informera
oss om sådant missbruk utan dröjsmål.
2.3.10 Om du engagerar någon tredje part i dina domännamnsregistreringstjänster förblir du fullt
ansvarig för sådan tredje part, och du måste säkerställa att sådan tredje part hela tiden följer de
skyldigheter som anges i detta avtal.
2.3.11 Du kommer att informera oss om varje större förändring av den juridiska strukturen eller
ägarskapet för din organisation.
2.3.12 Du kommer att hålla dina kontaktuppgifter på din webbplats och på vår plattform, korrekta,
kompletta och uppdaterade, så att vi alltid kan kontakta dig.
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3

DIN ROLL SOM PERSONUPPGIFTSBITRÄDE
Vi, som personuppgiftsansvarig, utser dig härmed till personuppgiftsbiträde, med uppgiften att
behandla vissa kategorier av personuppgifter från registranter. I detta sammanhang kommer du
enbart att behandla sådana personuppgifter i syfte att utföra registreringstjänsterna på uppdrag
av och i enlighet med våra instruktioner. För att undvika alla tvivel hindrar inget i detta avtal dig
från att utföra nödvändig ombudsbehandling i enlighet med tillämplig dataskyddslag. Mer
information om våra respektive roller och skyldigheter finns på https://registry.eu.
I samband med registreringstjänsterna och de behandlingsaktiviteter som du utför som
personuppgiftsbiträde för vår räkning, kommer du att göra följande:
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

Du upprätthåller en tydlig integritetspolicy i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagen,
och informerar varje registrant om den.
Du informerar varje registrant om att de personuppgifter som är nödvändiga för att
tillhandahålla registreringstjänster avslöjas till oss i egenskap av personuppgiftsansvarig,
och hänvisar till vår integritetspolicy på vår webbplats för att informera registranten om hur
vi behandlar alla mottagna personuppgifter.
Du meddelar oss inom 48 timmar efter att ha blivit medveten om en personuppgiftsincident,
och hjälper oss med meddelanden om uppgiftsincidenter i samband med personuppgifter
som samlats in för registreringstjänsterna som beskrivs i detta avtal, utförandet av
eventuella bedömningar av dataskyddskonsekvenser och tidigare samråd med
tillsynsmyndigheter som vi är skyldiga att utföra, med hänsyn till tillgänglig information.
Du ska, omgående och utan onödigt dröjsmål, meddela oss och fullt ut bistå oss gällande
förfrågningar från registranter som utövar sina individuella rättigheter (såsom rätt till tillgång,
rätt till rättelse, borttagning, begränsning av behandling, rätt till dataportabilitet eller rätt att
invända mot behandlingen av deras personuppgifter), eller andra förfrågningar, klagomål
eller kommunikation som rör våra skyldigheter enligt tillämplig dataskyddslag.
Du skapar och underhåller dokumentation om dina behandlingsaktiviteter för vår räkning,
uppgifterna om personuppgiftsbiträdet (du) och personuppgiftsansvarig (oss), överföringar
av personuppgifter i förekommande fall samt en beskrivning av de tekniska och
organisatoriska åtgärder du har vidtagit.
Du samarbetar fullt ut, och tillgängliggör på vår begäran all information för oss som behövs
för att bevisa efterlevnad av tillämplig dataskyddslag och skyldigheterna enligt detta avtal.
Du implementerar nödvändiga åtgärder för att skydda personuppgifter från olaglig eller
obehörig behandling och nödvändiga åtgärder som krävs enligt tillämplig dataskyddslag.
Du håller personuppgifter konfidentiella utom för dina anställda, ombud och
underleverantörer, eller andra representanter som är involverade i behandlingen av
personuppgifter och som:
–
har informerats om personuppgifternas konfidentiella karaktär och nödvändiga
säkerhetsåtgärder
–
har fått lämplig utbildning i samband med tillämplig dataskyddslag
–
är föremål för användarautentisering och inloggningsprocesser vid åtkomst till
personuppgifter,
och
regleras
av
avtalsenlig
konfidentialitet
och
dataskyddsförpliktelser.
Du begränsar åtkomsten till personuppgifterna enbart till de personer som måste ha den för
att du ska kunna utföra behandlingsaktiviteterna för vår räkning.
Du tillhandahåller, på begäran, oss en rapport för det senaste kalenderåret gällande: a) dina
behandlingsaktiviteter, b) dina loggar angående åtkomst till personuppgifter och c)
personuppgiftsincidenter.

Ovanstående befriar dig inte från att följa den tillämpliga dataskyddslagen i samband med de
nödvändiga behandlingsaktiviteterna som ombud.
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Om du inte är (eller inte längre är) etablerad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
eller i ett land som av den Europeiska kommissionen bedöms tillhandahålla en adekvat
skyddsnivå för personuppgifter i enlighet med europeisk dataskyddslag, kommer du att
implementera alla åtgärder som krävs för att tillåta överföring enligt tillämplig dataskyddslag.

4

AVGIFTER OCH BETALNING
Som en del av ackrediteringsprocessen måste du göra en förskottsbetalning på minst 2 500 EUR
(tvåtusenfemhundra euro), exklusive bank- och överföringsavgifter.
Du kommer att betala den tillämpliga avgiften för alla transaktioner som ska betalas för varje
domännamn för alla registranters räkning. Sådana betalningstransaktioner är bland annat
registrering, förnyelse, förlängning, återaktivering, låsning av registreringsenhet och (flera
samtidiga) överföringar av domännamn, och finns listade på vår webbplats.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra avgifterna för transaktioner som ska betalas
genom att informera dig via den e-postadress du har angett till oss senast trettio (30) dagar innan
de ändrade avgifterna träder i kraft. Vi kommer inte att vara skyldiga att betala någon ränta vad
gäller förskottsbetalningen.
Vi utfärdar månatliga fakturor och drar av alla betalbara transaktioner för varje domännamn från
detta belopp. Domännamn som inte raderas före utgångsdatumet kommer att förnyas
automatiskt, och motsvarande avgifter kommer automatiskt att dras från ditt konto.
I händelse av överföring av ett domännamn kommer den tillämpliga avgiften för sådan överföring
att dras automatiskt från kontot för det ombud som begär överföringen, så snart överföringen
träder i kraft. Vi kommer inte att återbetala några avgifter som betalats av det överförande
ombudet, varken helt eller delvis.
Du kommer att betala våra fakturor inom trettio (30) dagar från fakturadatumet. Vi tillämpar straffoch dröjsmålsränta för sena betalningar, utan förvarning. Straffavgifter beräknas som 10 % av
det förfallna beloppet (minst 250 EUR) och det förfallna beloppet kommer att bära ränta med en
räntesats på 1 % per månad, beräknat på varje påbörjad månad. Detta påverkar inte andra
rättsmedel i detta avtal.
När du har varit ett ackrediterat ombud i minst två (2) år i följd kan du registrera dig för Single
Euro Payment Area (SEPA) med direktdebiteringsfullmakt, förutsatt att du har ett europeiskt
bankkonto och att du har tecknat SEPA. När en SEPA-fullmakt har undertecknats kommer vi att
debitera ditt bankkonto det belopp som anges i månadsfakturorna för betalbara transaktioner,
och vi kommer att dra av saldot för eventuella förbetalda belopp som fortfarande finns kvar på
kontot efter att denna fullmakt träder i kraft.
Alla avgifter och betalningar är i EUR. Du kommer att vara ansvarig för alla risker i samband med
växling eller fluktuation av valuta i samband med registreringstjänsterna.
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5

TEKNISKA BESTÄMMELSER

5.1

Registreringsförfarande
Registreringsförfarandet är helt automatiserat, och du kommer att följa de förfaranden för
registreringstjänsterna som har utvecklats av oss. Mer information om dessa förfaranden finns på
https://registry.eu.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra registreringsförfarandet genom att informera dig
via e-post senast trettio (30) dagar innan det ändrade registreringsförfarandet träder i kraft, såvida
inte regleringsändringar, tekniska stabilitets- eller säkerhetskrav eller brådskande ingripanden
kräver annat. Samtidigt kommer vi att förse dig med all teknisk information som krävs för din
korrekta implementering av den.

5.2

Tillgång till och användning av våra system
Du kommer att få tillgång till och använda våra system i god tro och på ett sätt som både
funktionellt och tekniskt överensstämmer med våra användarmanualer som finns publicerade på
https://registry.eu eller som görs tillgängliga för dig på något annat sätt. Du kommer inte att
överbelasta vårt nätverk eller hindra oss från att tillhandahålla våra tjänster. Du kommer inte att
agera på något sätt som kan hota stabiliteten i våra system eller på internet.
Du kommer omedelbart att informera oss om du blir medveten om något funktionsfel eller problem
i våra tekniska system, och förse oss med allt stödmaterial som kan hjälpa oss att diagnostisera
och, om så är lämpligt, korrigera eller förbättra sådana tekniska fel. Varje sådant fel betraktas
som konfidentiell information och får inte avslöjas offentligt utan vårt föregående skriftliga
medgivande.

6

ÖVERFÖRING
Du bekräftar att registranten har rätt att överföra domännamnet till en ny registrant och/eller till ett
annat ackrediterat ombud i enlighet med reglerna. Genom att följa de förfaranden som anges i
reglerna bekräftar och garanterar du att överföringen av domännamnet är giltig. Du kommer att
samarbeta med alla inblandade parter under de olika faserna av överföringsprocessen.
Om du inte följer dessa skyldigheter förbehåller vi oss rätten att genomföra överföringen, och vi
kan inte hållas ansvariga för detta.

7

GILTIGHETSTID OCH AVSLUT
Detta avtal träder i kraft när ackrediteringsprocessen har slutförts eller från och med den 13
oktober 2022, beroende på vilket som är senare, och omfattar en period på ett (1) år.
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Vid slutet av denna inledande ett (1)-årsperiod kommer detta avtal automatiskt att förlängas med
på varandra följande ett (1) år, såvida inte någon av parterna skriftligen meddelar den andra
parten att den inte vill förlänga detta avtal med tre (3) månaders uppsägningstid, eller såvida det
inte avslutas enligt nedan.

7.1

Avslut av vårt mandat
Detta avtal kommer att upphöra omedelbart om vi av någon anledning inte längre kan erbjuda
registrering. Vi frånsäger oss allt ansvar för skador som härrör från sådant avslut, om inte avslutet
beror på grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår sida.
När vi blir medvetna om ett kommande avslut av vårt mandat kommer vi att göra vårt bästa för
att underlätta fortsättningen eller överföringen av detta avtal på eller före avslutsdatumet och för
att erhålla en uppsägningstid innan vårt mandat avslutas.

7.2

Avtalsbrott
Om du bryter mot några villkor i detta avtal kommer vi att meddela dig via e-post och/eller via ett
rekommenderat brev, där vi uppmanar dig att upphöra med detta brott.
Om brottet inte åtgärdas inom den tid som beviljats av oss, förbehåller vi oss rätten att avbryta
eller avsluta avtalet eller införa en mindre sträng påföljd utan ytterligare meddelande och utan
någon ersättning.

7.3

Omedelbart avslut
Detta avtal kan avslutas omedelbart av oss om någon av följande händelser inträffar:
•
•

7.4

Om det finns ett omedelbart hot mot vår affärsverksamhet till följd av dina handlingar eller
försummelser.
Om säkerheten eller korrekta prestanda för våra system äventyras som ett resultat av dina
handlingar eller försummelser.

Konkurs eller likvidation
Detta avtal avslutas omedelbart utan att någon ersättning ska betalas om du går i konkurs, om
du ansöker om ackord eller om ditt företag likvideras.

8

KONSEKVENSER AV AVSLUT
Vid avslut av detta avtal ska du omedelbart betala alla utestående avgifter som du var skyldig
innan avtalet avslutades, och ditt ombudskonto kommer att avslutas. Alla domännamn i din
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portfölj kommer att överföras till ett eller flera ackrediterade ombud. I förekommande fall kommer
vi att återbetala eventuellt kvarvarande saldo på ditt konto.
Vid avslut av detta avtal kommer du att returnera och/eller radera och/eller anonymisera (både
från primära exemplar och säkerhetskopior) de personuppgifter som behandlas som en del av
registreringstjänsterna enligt detta avtal, såvida inte lagring av personuppgifter krävs enligt EUlag eller lag i en EU-medlemsstat, utan att det påverkar dina egna rättigheter och skyldigheter i
förhållande till personuppgifter som omfattas av nödvändig ombudsbehandling. Du ska intyga att
du har gjort detta inom en (1) månad efter det att detta avtal har avslutats. De punkter som reglerar
behandlingen av personuppgifter kommer fortsätta att gälla efter avslut av detta avtal, och
kommer att gälla tills alla personuppgifter som behandlas enbart för vår räkning enligt detta avtal
har returnerats och/eller raderats och/eller anonymiserats.
Vid avslut av detta avtal kommer du att sluta använda termen ackrediterat EURid-ombud, vårt
namn och våra logotyper.

9

TILLDELNING AV RÄTTIGHETER OCH
DELBEHANDLINGSAKTIVITETER
Du får inte överlåta dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett annat ackrediterat
ombud, utan vårt föregående skriftliga medgivande.
Du kan tillåta att en tredje part lägger ut någon av de behandlingsaktiviteter som är nödvändiga
för registreringstjänsterna enligt detta avtal, förutsatt att du informerar oss skriftligen i förväg.
Underentreprenören omfattas av samma avtalsenliga dataskyddskrav som är relevanta för
behandling av personuppgifter som de villkor som gäller för dig enligt detta avtal, och du förblir
fullt ansvarig för eventuella fel från underentreprenörens sida.

10

SKADEERSÄTTNING
Du håller oss skadeslösa mot alla skadeståndsanspråk i eller utanför domstol som görs av
registranter eller tredje parter mot oss för de produkter och tjänster som erbjuds, bland annat
anspråk som rör brott mot detta avtal från din sida, anspråk relaterade till registreringstjänsterna,
anspråk relaterade till avslut av vårt mandat, tredje parts anspråk på rättigheter till ett
domännamn, anspråk som rör tekniska defekter eller brister, och anspråk på grund av brott mot
tillämplig dataskyddslag som kan hänföras till dig eller någon av dina underentreprenörer inom
ramen
för
detta
avtal.
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11

ANSVARSBEGRÄNSNING
Under alla omständigheter är vårt skadeståndsansvar begränsat till beloppet för
registreringsavgiften som gäller vid den tidpunkt då tvisten läggs fram för oss. Du godkänner att
inga större eller andra skador kan komma att krävas från oss.

12

ÖVRIGT
Detta avtal regleras av belgisk lag. Alla relaterade tvister kommer att vara föremål för den
exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Bryssel.
Varje ändring i detta avtal eller i reglerna kommer att meddelas dig (via den e-postadress som du
lämnat till oss) och kommer automatiskt att träda i kraft trettio (30) dagar efter meddelandet. Om
vi inte får ditt avslag på de ändrade villkoren via e-post eller rekommenderat brev inom trettio (30)
dagar efter ett sådant meddelande, eller om du fortsätter att använda våra tjänster, kommer du
att anses ha godkänt de ändrade villkoren.
Detta avtal ändrar inte statusen för eventuella immateriella rättigheter som de berörda parterna
kan ha (i synnerhet, men inte begränsat till, överföring från någon av parterna av äganderätten
till eller licenser till deras respektive immateriella rättigheter).
Den engelska versionen av detta avtal kommer att vara giltig i alla avseenden och ha företräde i
händelse av inkonsekvenser med eventuella översatta versioner.
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