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Denne akkrediterede registratoraftale (”aftale”) er indgået mellem EURid vzw og
(registratornavn (”dig”)) og definerer de betingelser, der gælder for dig, når du agerer som en
akkrediteret registrator for .eu-domænenavne og varianter af disse i andre alfabeter samt de
rettigheder og forpligtelser, dette medfører.

1

DEFINITIONER

‘Akkreditering’ betyder tildeling af retten og pligten til at tilbyde registreringstjenester, når
akkrediteringsprocessen er afsluttet.
‘Akkrediteringsproces’ betyder din ansøgning, vores accept af din ansøgning og skriftlige
bekræftelse af din akkreditering, din underskrift af denne aftale, din fortsatte overholdelse af
denne aftale og din betaling af de gældende gebyrer.
‘(Akkrediteret) registrator’ (eller ‘du’/‘dig’) betyder en fysisk person eller juridisk enhed, som
er akkrediteret af os til at yde registreringstjenester til domæneindehaveren, enten direkte eller
gennem dens videreforhandlere, repræsentanter eller underleverandører i henhold til denne
aftale.
‘Gældende databeskyttelseslov’ betyder forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse
af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af
sådanne oplysninger (‘GDPR’), den gældende nationale databeskyttelseslovgivning sammen
med anden relateret lovgivningsmæssig vejledning som følge af en sådan lovgivning, som
opdateret fra tid til anden.
‘Dataansvarlig’ har den betydning, der er angivet i GDPR.
‘Domænenavn’ betyder et domænenavn under .eu-topdomænenavnet og dets varianter i andre
alfabeter (.
og . ).
‘Nødvendig registratorbehandling’ betyder din behandling af personoplysninger vedrørende
en registrant, for hvilken behandling er strengt nødvendig udelukkende med henblik på din
kundestyring i forhold til registranten, eller for hvilken behandling udføres på vegne af et andet
domænenavnsregister, eller for hvilken behandling er strengt nødvendig for den tekniske
levering af dine tjenester af og udelukkende på vegne af dig selv.
‘Personoplysninger’ har den betydning, der er angivet i GDPR.
‘Brud på persondatasikkerheden’ betyder et brud på sikkerheden, der fører til hændelig eller
ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til
personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.
‘Behandling’ har den betydning, der er angivet i GDPR.
‘Databehandler’ har den betydning, der er angivet i GDPR.
‘Registrant eller ‘domæneindehaver’ henviser til den fysiske person eller juriske enhed, der
repræsenteres af en autoriseret person, som handler på vegne af en sådan juridisk enhed, der
har registreret domænenavnet via en registrator.
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‘Registrering’ betyder den ret, der tildeles registranten til at anvende domænenavnet i en
begrænset, fornybar periode uden overdragelse af ejendom og underlagt (1) vores vilkår og
betingelser for .eu-, . - og . -domænenavn og (2) enhver erklæring, lovmæssigt eller på
anden måde, vedtaget af en EU-institution i forbindelse hermed.
‘Registreringstjenester’ betyder tjenester til registrering, fornyelse, opdatering, overdragelse
eller anden handling vedrørende domænenavne, der udbydes til registranter, samt andre
tekniske tjenester relateret til domænenavne.
‘Topdomæneadministrator’ (eller ‘vi’ eller ‘os’) betyder nonprofitorganisationen EURid vzw
(RPR Bruxelles - VAT BE 0864.240.405, med registreret kontor på Telecomlaan 9, 1831
Diegem, Belgien) udpeget af Europa-Kommissionen til at være registreringsadministrator for
.eu-topniveaudomænet og dets varianter i andre alfabeter (.
og . ).
‘Regler’ betyder al (EU) lovgivning, forordninger og regler, der gælder for domænenavne under
.eu og dets varianter i andre alfabeter, vilkår og betingelser for .eu-, . - og . -domænenavne,
ATB-regler, privatlivspolitik og andre gældende politikker, regler og/eller forordninger, som er
tilgængelige på topdomæneadministratorens websted https://eurid.eu/.
‘Second Level (Domain)’ betyder navnet på andet niveau i domænenavnssystemhierarkiet
(DNS-hierarkiet) direkte under et topniveaudomæne, f.eks. ‘eurid’ i ‘www.eurid.eu’.
‘Spekulativ og korrupt registrering’ betyder en registrering, der er identisk med eller kan
forveksles med et navn, hvortil der er anerkendt eller fastslået ret i national lovgivning og/eller
EU-lovgivning, og hvor den: (a) er blevet registreret af indehaveren uden nogen ret eller legitim
interesse eller (b) er blevet registreret eller anvendt i ond tro.
‘Top Level (Domain)’ eller ‘TLD’ betyder navnet øverst i DNS-hierarkiet. TLD henviser til den
streng af bogstaver, der følger det sidste punktum (‘.’), f.eks. ‘.eu’ i ‘www.eurid.eu’.
Topdomæneadministratoren bestemmer, hvilke domæner på andet niveau der er tilladt i .eutopdomænet.

2

DIN ROLLE SOM AKKREDITERET
REGISTRATOR

2.1

Din akkreditering

Ved at underskrive denne aftale eller ved at fortsætte med at tilbyde registreringstjenester
accepterer du, at du opfylder følgende akkrediteringskriterier og fortsat vil opfylde disse kriterier
i hele aftaleperioden:
2.1.1. Du leverer officiel dokumentation for ejerskab af virksomhed, f.eks., hvis relevant:
•
•
•
•
•
•
•
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officielt virksomhedsnavn og juridisk virksomhedsform som angivet i det offentlige
ejerregister
virksomhedsregistreringsnummer
adresse som angivet i det offentlige ejerregister
navn på den eller de autoriserede repræsentanter (som offentliggjort)
momsnummer
seneste og opdaterede udtræk fra ejerregistret
seneste (fælles) vedtægter

2.1.2. Du bekræfter, at du har god kreditværdighed, ved at levere:
•
•
•

fuld betaling af det respektive beløb (forudbetaling)
regnskab for tidligere regnskabsår (kun for eksisterende juridiske enheder)
sikkerhed for erhvervsansvarsforsikring

2.1.3. Du har og vedligeholder dit operationelle websted på mindst ét officielt EU-sprog, der
som minimum indeholder:
•
•
•

dine komplette identifikationsoplysninger (f.eks. officielt virksomhedsnavn, juridisk
virksomhedsform, registreringsnummer, adresse, telefon, e-mailadresse og websted)
tydelige oplysninger om de tjenester og priser, du tilbyder
en domænetilgængelighedskontrol eller et link til https://whois.eurid.eu.

2.1.4. Du leverer passende kundesupport til registranter via telefon, e-mail, chat eller på anden
måde på mindst ét af de officielle sprog i EU som angivet på dit websted eller i andet relevant
forretningsmateriale.
2.1.5. Du garanterer, at du gør vores regler tilgængelige for registranter og får dem til at
acceptere vores regler.
2.1.6. Du har de tekniske færdigheder til at implementere og yde support til
domænenavnsregistreringstjenesterne på en professionel måde.
2.1.7. Som en del af din akkrediteringsproces foretager du en forhåndsbetaling på mindst 2.500
EUR (totusindefemhundrede euro), ekskl. eventuelle bank- eller overførselsgebyrer.
2.1.8. Du er aktiv registrator, dvs.
(i) du skal have betalbare transaktioner på mindst 500 EUR pr. år. Hvis dette
minimumsbeløb på 500 EUR ikke nås, bliver den resterende del deraf faktureret pro
rata (nyligt akkrediterede registratorer er undtaget i det første år med akkreditering); og
(ii) du skal logge ind på platformen https://registry.eu mindst en gang om året for at
bekræfte, at dine kontaktoplysninger fortsat er nøjagtige og opdaterede. Hvis dette ikke
er tilfældet, skal du omgående informere os for at få dem opdateret.
2.1.9. Hvis din ansøgning om akkreditering er blevet afvist, er der en nedkølingsperiode på
mindst ét (1) år, inden du kan søge igen.
I aftaleperioden har vi ret til når som helst at bekræfte, om du fortsat opfylder disse kriterier.

2.2

Dine rettigheder som akkrediteret registrator

2.2.1. Som akkrediteret registrator har du en ikke-eksklusiv ret til at tilbyde registreringstjenester
til registranter på de vilkår og betingelser, der er fastsat i denne aftale. Denne aftale giver ingen
ret, magt eller myndighed til at drive eller administrere registreringsdatabasen.
2.2.2. Ved din registrering eller fornyelse af domænenavnet registrerer og tildeler vi
domæneindehaveren retten til at bruge et sådant domænenavn. Retten til at bruge
domænenavnet tildeles kun, hvis registreringen overholder reglerne.
2.2.3. Som akkrediteret registrator får du en konto på https://registry.eu, en registratorplatform,
du kan bruge i overensstemmelse med afsnit 5.2.
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2.2.4. Som akkrediteret registrator må du udelukkende bruge termen ‘EURid-akkrediteret
registrator’ og det tilhørende logo i aftaleperioden og i henhold til vores anvisninger og
retningslinjer som offentliggjort på https://registry.eu.

2.3

Dine forpligtelser som akkrediteret registrator

2.3.1 Du skal sikre og dokumentere, at hver registrant, for hvem du registrerer et domænenavn,
har accepteret de regler, der gælder på tidspunktet for registreringen, og opfylder alle krav, der
er fastsat i reglerne, herunder, men ikke begrænset til, registrantens bekræftelse af, at
anmodningen om domænenavnregistrering, efter deres overbevisning, er foretaget i god tro og
ikke krænker eventuelle tredjeparters rettigheder, og at registranten opfylder kriterierne for
berettigelse som defineret i reglerne.
2.3.2 Du skal på vores første anmodning og uden unødig forsinkelse give os skriftlig
dokumentation for registrantens accept og overholdelse af reglerne.
2.3.3 Du vil ikke registrere domænenavne uden udtrykkeligt at blive bedt om det af registranten.
På trods af ovenstående kan du registrere et begrænset antal domænenavne udelukkende til
eget brug uden at blive udtrykkeligt bedt om at gøre det af en registrant. I dette afsnit anses
domænenavne registreret med registreringsdata, der i betydelig grad svarer til dine eller er knyttet
til dig (f.eks. samme telefonnummer, e-mailadresse eller kontaktperson), ikke for at være
registreret efter anmodning fra registranten.
2.3.4 Du skal sikre, at de registreringsdata, der er knyttet til et domænenavn og indsendt til os,
til enhver tid er korrekte, fuldstændige og opdaterede, og at sådanne data er registrantens data
og ikke dine egne data. Den e-mailadresse, der indsendes i registrantens kontaktoplysninger,
skal være registrantens og ikke din, medmindre du kan dokumentere, at registranten udtrykkeligt
anmodede om andet.
2.3.5 Du skal rettidigt informere hver registrant om alle oplysninger, der er relevante, og/eller
som kan påvirke forholdet mellem registranten og os. Vi forbeholder os retten til at kontakte
registranten når som helst for at sikre, at vedkommende modtager alle relevante oplysninger.
2.3.6 Du skal sikre, at domænenavnregistreringsperioden, som er kontraktligt aftalt med
registranten, til enhver tid svarer til den autoritative registreringsperiode vist i
registreringsdatabasen og det webbaserede WHOIS.
2.3.7 Du skal hjælpe og samarbejde fuldt ud med registranten og os i forhold til
registreringstjenesterne.
2.3.8 Du skal indføre tilstrækkelige forholdsregler for at undgå spekulative og korrupte
registreringer.
2.3.9 Du skal overholde reglerne og afholde dig fra at samarbejde, hverken direkte eller
indirekte, med en hvilken som helst part, der overtræder reglerne, eller som ansporer til en sådan
overtrædelse. Du skal informere os om et sådant misbrug uden forsinkelse.
2.3.10 Hvis du ansætter en tredjepart i dine domænenavnregistreringstjenester, forbliver du fuldt
ansvarlig for en sådan tredjepart, og du skal sikre, at en sådan tredjepart til enhver tid overholder
de forpligtelser, der er fastsat i denne aftale.
2.3.11 Du skal informere os om eventuelle større ændringer af den juridiske struktur eller
ejerskabet i din organisation.
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2.3.12 Du skal sørge for, at dine kontaktoplysninger på dit websted og på vores platform er
nøjagtige, fuldstændige og opdaterede, så vi til enhver tid kan kontakte dig.

3

DIN ROLLE SOM DATABEHANDLER

Vi, som dataansvarlig, udpeger dig hermed som databehandler med den opgave at behandle
visse kategorier af personoplysninger om registranter. I denne kontekst skal du udelukkende
behandle sådanne personoplysninger med henblik på at udføre registreringstjenesterne på
vegne af og i overensstemmelse med vores instruktioner. For at undgå enhver tvivl forhindrer
intet i denne aftale dig i at udføre nødvendig registratorbehandling i overensstemmelse med
gældende databeskyttelseslov. Flere oplysninger om vores respektive roller og forpligtelser kan
findes på https://registry.eu.
I forhold til registreringstjenesterne og de behandlingsaktiviteter, du udfører som databehandler
på vegne af os, skal du:
•

opretholde en klar privatlivspolitik, der er i overensstemmelse med den gældende
databeskyttelseslov, og underrette hver registrant herom;

•

underrette hver registrant om, at de personoplysninger, der er nødvendige for levering af
registreringstjenester, videregives til os, der fungerer som dataansvarlig, og henvise til
vores privatlivspolitik på vores websted for at informere registranten om, hvordan vi
behandler alle personoplysninger, vi modtager;

•

underrette os inden for 48 timer efter at have fået kendskab til et brud på
persondatasikkerheden og hjælpe os med oplysninger om brud på datasikkerheden i
forbindelse med de personoplysninger, der blev indsamlet for de registreringstjenester,
som er beskrevet i denne aftale, udførelse af eventuelle databeskyttelsesmæssige
konsekvensanalyser og forudgående konsultationer med tilsynsmyndigheder, som vi er
forpligtet til at foretage under hensyntagen til de tilgængelige oplysninger;

•

underrette og hjælpe os fuldt ud og omgående og uden unødig forsinkelse med
anmodninger fra registranter, der udøver deres individuelle rettigheder (f.eks. retten til
adgang, ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandling, ret til dataportabilitet
eller retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af deres personoplysninger), eller
enhver anden anmodning, klage eller kommunikation vedrørende vores forpligtelser i
henhold til gældende databeskyttelseslov;

•

oprette og vedligeholde dokumentation vedrørende dine behandlingsaktiviteter på vores
vegne, oplysninger om databehandleren (dig) og den dataansvarlige (os), overførsel af
personoplysninger, hvis relevant, og en beskrivelse af de tekniske og
organisationsmæssige forholdsregler, du har indført;

•

samarbejde fuldt ud og på vores anmodning stille alle nødvendige oplysninger til rådighed
for os med henblik på at demonstrere efterlevelse af gældende databeskyttelseslov og
forpligtelserne i henhold til denne aftale;

•

implementere nødvendige forholdsregler for at beskytte personoplysninger mod ulovlig
eller uautoriseret behandling og nødvendige forholdsregler som krævet i henhold til
gældende databeskyttelseslov;
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•

holde personoplysninger fortrolige undtagen for dine medarbejdere, agenter og
underleverandører eller andre repræsentanter, der er beskæftiget med behandlingen af
personoplysninger, og som:
o

er blevet informeret om personoplysningernes fortrolige karakter og de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger;

o

har fået passende træning i forhold til gældende databeskyttelseslov;

o

er underlagt brugergodkendelse og logonprocesser, når de får adgang til
personoplysninger,
og
er
underlagt
kontraktlige
fortrolighedsog
databeskyttelsesforpligtelser.

•

begrænse adgang til personoplysninger til kun de personer, der har behov for en sådan
viden, så du kan udføre behandlingsaktiviteterne på vores vegne;

•

efter anmodning give os en rapport for det seneste kalenderår over: a) dine
behandlingsaktiviteter, b) dine logfiler vedrørende adgang til personoplysninger, og c)
brud på persondatasikkerheden.

Ovennævnte fritager dig ikke fra at overholde den gældende databeskyttelseslov i forbindelse
med de nødvendige registratorbehandlingsaktiviteter.
Hvis du ikke er (eller ikke længere er) etableret inden for Det Europæiske Økonomiske
Samarbejdsområde eller i et land, som Europa-Kommissionen anser for at give et tilstrækkeligt
beskyttelsesniveau for personoplysninger i overensstemmelse med europæisk lov om
databeskyttelse, skal du implementere enhver form for nødvendige forholdsregler for at tillade
overførsel i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

4

GEBYRER OG BETALING

Som en del af din akkrediteringsproces skal du foretage en forhåndsbetaling på mindst 2.500
EUR (totusindefemhundrede euro), ekskl. eventuelle bank- eller overførselsgebyrer.
Du betaler det gældende gebyr for alle betalbare transaktioner for hvert domænenavn på vegne
af enhver registrant. Sådanne betalbare transaktioner omfatter, men er ikke begrænset til,
registrering, fornyelse, forlængelse, genaktivering, Registry Lock og (bulk)overførsel af
domænenavne og er angivet på vores websted.
Vi forbeholder os retten til at ændre gebyrerne for betalbare transaktioner til enhver tid ved at
informere dig via den e-mailadresse, du har givet os, senest 30 (tredive) dage før de ændrede
gebyrer træder i kraft. Vi vil ikke være forpligtet til at betale nogen rente til dig i forbindelse med
forhåndsbetalingen.
Vi udsteder månedlige fakturaer og fratrækker alle betalbare transaktioner, der er forfaldne for
hvert domænenavn, fra dette beløb. Domænenavne, der ikke slettes inden udløbsdatoen, bliver
automatisk fornyet, og de tilhørende gebyrer bliver automatisk trukket fra din konto.
I tilfælde af overførsel af et domænenavn vil det relevante gebyr for en sådan overførsel
automatisk blive trukket fra kontoen tilhørende den registrator, der anmoder om overførslen, så
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snart overførslen træder i kraft. Vi refunderer ikke et eventuelt gebyr betalt af den overførende
registrator, hverken helt eller delvist.
Du skal betale vores fakturaer inden for 30 (tredive) dage fra fakturadatoen. Vi pålægger
bødestraf og rente for forsinkede betalinger uden varsel. Bødestraffen beregnes som 10 % af det
skyldige beløb (med et minimum på 250 EUR), og det skyldige beløb bliver pålagt en rente på
1 % pr. måned beregnet for hver påbegyndt måned. Dette påvirker ikke andre retsmidler i denne
aftale.
Når du har været akkrediteret registrator i mindst to (2) på hinanden følgende år, kan du tilmelde
dig det fælles betalingsområde for euro (SEPA) med mandat til direkte debitering, hvis du har en
europæisk bankkonto, og du er tilmeldt til SEPA. Ved underskrivelse af et SEPA-mandat debiterer
vi det beløb, der er angivet på de månedlige fakturaer for betalbare transaktioner, fra din
bankkonto, og vi fratrækker saldoen på et eventuelt forudbetalt beløb, der fortsat er tilgængeligt
på din konto, når dette mandat træder i kraft, fra eventuelle fremtidige fakturaer.
Alle gebyrer og betalinger er i EUR; du påtager dig enhver risiko i forbindelse med veksling eller
kursændringer i forbindelse med registreringstjenesterne.

5
5.1

TEKNISKE BESTEMMELSER
Registreringsproceduren

Registreringsproceduren er fuldt automatiseret, og du skal overholde de procedurer for
registreringstjenester, der er udviklet af os. Disse procedurer er nærmere beskrevet på
https://registry.eu.
Vi forbeholder os retten til at ændre registreringsproceduren til enhver tid ved at informere dig via
e-mail, senest 30 (tredive) dage før den ændrede registreringsprocedure træder i kraft,
medmindre lovmæssige ændringer, teknisk stabilitet eller sikkerhedskrav eller hastende indgreb
kræver andet. Samtidig vil vi give dig eventuelle tekniske oplysninger, der kræves for din korrekte
implementering deraf.

5.2

Adgang til og brug af vores systemer

Du vil få adgang til og kan bruge vores systemer i god tro og på en måde, der både funktionelt og
teknisk er i overensstemmelse med vores brugervejledninger offentliggjort på https://registry.eu
eller på anden måde gjort tilgængelige for dig. Du må ikke overbelaste vores netværk eller
forhindre os i at levere vores tjenester. Du må ikke handle på nogen måde, der kan true vores
systemers eller internettets stabilitet.
Du skal omgående informere os, hvis du bliver opmærksom på eventuelle fejl eller
kompromitteringer af vores tekniske systemer, og stille eventuelt supportmateriale til rådighed for
os, som kan hjælpe os med at diagnosticere og, hvis relevant, løse eller forbedre enhver sådan
teknisk fejl. Enhver sådan fejl anses for at være fortrolig information og må ikke offentliggøres
uden vores forudgående skriftlige samtykke.
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6

OVERFØRSEL

Du anerkender, at registranten har ret til at overføre domænenavnet til en ny registrant og/eller til
en anden akkrediteret registrator i overensstemmelse med reglerne. Ved at følge de procedurer,
der er fastsat i reglerne, anerkender og garanterer du, at overførslen af domænenavnet er gyldig.
Du skal samarbejde med alle involverede parter gennem de forskellige faser af
overførselsprocessen.
Hvis du ikke overholder disse forpligtelser, forbeholder vi os retten til at gennemføre overførslen,
og vi kan ikke holdes ansvarlige for at gøre det.

7

VARIGHED OG OPHØR

Denne aftale træder i kraft, når din akkrediteringsproces er gennemført, eller pr. 13. oktober 2022,
hvad end der er senest, og ophører efter en periode på et (1) år.
Ved afslutningen af denne første periode på et (1) år bliver denne aftale automatisk forlænget
med efterfølgende perioder på et (1) år, medmindre en af parterne skriftligt med tre (3) måneders
varsel underretter den anden part om, at aftalen ikke ønskes forlænget, eller medmindre den
ophæves som angivet nedenfor.

7.1

Ophævelse af vores mandat

Denne aftale ophæves omgående, hvis vi ikke længere kan tilbyde registrering, uanset årsagen.
Vi fralægger os ethvert ansvar for skader som følge af en sådan ophævelse, medmindre
ophævelsen skyldes grov uagtsomhed eller svig fra vores side.
Hvis vi bliver opmærksomme på en kommende ophævelse af vores mandat, vil vi bestræbe os
på at lette fortsættelsen eller overførslen af denne aftale på eller inden ophævelsesdatoen og på
at få en opsigelsesperiode inden ophævelsen af vores mandat.

7.2

Kontraktbrud

Hvis du overtræder et eller flere af vilkårene i denne aftale, underretter vi dig via e-mail og/eller
via et anbefalet brev, der anmoder dig om at stoppe en sådan overtrædelse.
Hvis en sådan overtrædelse ikke ophører inden for den periode, vi har angivet, forbeholder vi os
retten til at suspendere eller ophæve aftalen eller til at pålægge en mindre alvorlig sanktion uden
yderligere varsel og uden nogen form for kompensation.
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7.3

Omgående ophævelse

Denne aftale kan ophæves af os med omgående virkning, hvis en af følgende hændelser
forekommer:
•
•

7.4

Hvis der er en umiddelbar trussel mod vores virksomhedsdrift som resultat af dine
handlinger eller undladelser;
Hvis sikkerheden eller den korrekte ydeevne for vores systemer bringes i fare som resultat
af dine handlinger eller undladelser.

Konkurs eller likvidation

Denne aftale ophører omgående uden nogen form for kompensation, hvis du går konkurs, hvis
du søger om retslig tvangsakkord, eller hvis din virksomhed afvikles.

8

KONSEKVENSER AF OPHÆVELSE

Ved ophævelse af denne aftale skal du omgående betale eventuelle udestående gebyrer, der var
skyldige inden ophævelsen, og din registratorkonto bliver ophævet. Alle domænenavne i din
portefølje bliver overført til en eller flere akkrediterede registratorer. Hvis relevant vil vi
tilbagebetale en eventuel resterende saldo til din konto.
Ved ophævelse af denne aftale skal du returnere og/eller slette og/eller anonymisere (i både
primære kopier og sikkerhedskopier) de behandlede personoplysninger som en del af
registreringstjenesterne i henhold til denne aftale, medmindre EU-lovgivning eller lovgivningen i
EU-medlemslandene kræver opbevaring af personoplysninger, uden at det berører dine egne
rettigheder og forpligtelser i forbindelse med personoplysninger, der er omfattet af nødvendig
registratorbehandling. Du skal bekræfte, at du har gjort dette inden for en (1) måned efter
ophævelsen af denne aftale. De paragraffer, der regulerer behandlingen af personoplysninger,
vil overleve ophævelsen af denne aftale og vil fortsat være i kraft, indtil alle personoplysninger,
der udelukkende er behandlet på vores vegne i henhold til denne aftale, er blevet returneret
og/eller slettet og/eller anonymiseret.
Ved ophævelse af denne aftale skal du ophøre med brugen af termen EURid-akkrediteret
registrator, vores navn og vores logo(er).

9

OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG
UNDERBEHANDLINGSAKTIVITETER

Du må ikke overdrage dine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en anden
akkrediteret registrator uden vores forudgående skriftlige samtykke.
Du kan bemyndige en tredjepart til at udlicitere en hvilken som helst af de nødvendige
behandlingsaktiviteter for registreringstjenester i henhold til denne aftale, hvis du informerer os
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skriftligt på forhånd. Underbehandleren er underlagt de samme kontraktlige databeskyttelseskrav,
der er relevante for behandlingsaktiviteterne for personoplysninger, som dem, der er gældende
for dig i henhold til denne aftale, og du forbliver fuldt ansvarlig for eventuelle fejl begået af din
underbehandler.

10 SKADESLØSHOLDELSE
Du holder os skadesløs for eventuelle krav i eller uden for retten fremsat af registranter eller
tredjeparter til os for de produkter og tjenester, der tilbydes, herunder, men ikke begrænset til,
krav i forbindelse med din overtrædelse af denne aftale, krav i forbindelse med
registreringstjenesterne, krav vedrørende ophævelse af vores mandat, tredjeparters krav til
rettigheder til et domænenavn, krav i forbindelse med tekniske fejl eller mangler, og krav, der
skyldes overtrædelser af gældende databeskyttelseslov, som kan tilskrives dig eller en af dine
underbehandlere i forbindelse med denne aftale.

11 ANSVARSBEGRÆNSNING
Under alle omstændigheder er vores ansvar for skader begrænset til et beløb svarende til det
registreringsgebyr, som gælder på det tidspunkt, hvor vi præsenteres for tvisten. Du accepterer,
at der ikke kan fremsættes krav om større eller anden skadeserstatning mod os.

12 DIVERSE
Denne aftale er underlagt lovgivningen i Belgien. Alle relaterede tvister vil være underlagt
Bruxelles-domstolens enekompetence.
Enhver ændring af denne aftale eller af reglerne bliver kommunikeret til dig (via den emailadresse, du har givet os) og vil automatisk træde i kraft 30 (tredive) dage efter meddelelsen.
Hvis vi ikke modtager din afvisning af de ændrede vilkår via e-mail eller anbefalet brev inden for
30 (tredive) dage efter en sådan meddelelse, eller hvis du fortsætter med at bruge vores tjenester,
anses du for at have accepteret de ændrede vilkår.
Denne aftale ændrer ikke statussen for nogen intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende de
berørte parter (især, men ikke begrænset til, overførslen af en af parternes ejerskab eller licenser
til de respektive intellektuelle ejendomsrettigheder).
Den engelsksprogede version af denne aftale vil være retsgyldig i alle henseender og vil have
forrang i tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser med oversatte versioner.
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