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OPREDELITVE POJMOV 
 

Pojmi, ki so definirani v Pogojih in/ali Pravilih za reševanje sporov se v tem 
dokumentu uporabljajo z veliko začetnico. 
 

 
RAZDELEK 1. POLITIKA VAROVANJA ZASEBNOSTI 
 

1.1. Obdelava osebnih podatkov 
 

Z registracijo Domenskega imena in s sprejetjem Pogojev za registracijo 
Domenskega imena (»Pogoji«), Registrant pooblasti Register za obdelavo 
osebnih in ostalih podatkov, ki so potrebni za upravljanje sistema Domenskih 
imen . Registrant se izrecno strinja, da lahko Register uporablja podatke samo 
za namene upravljanja sistema (kar vsebuje pripis Domenskega imena, 
prenos Domenskega imena na novega Registranta, prenos enega 
Domenskega imena ali portfelj Domenskih imen na novega Registrarja) in 
lahko te podatke posreduje tretjim strankam, samo: 
 
(i) po nedvoumni privolitvi s strani Registranta 
 
(ii) če to zahteva organ javne oblasti, pri izvajanju svojih zakonitih nalog, 
 
(iii) na zahtevo ponudnika ADR, omenjeno v oddelku 16 Pogojev ali 
 
(iv) kot je to določeno v razdelku 2 (iskanje v bazi podatkov WHOIS) tega 

dokumenta.  
 
Registrant ima pravico dostopa do osebnih podatkov in možnost spreminjanja 
teh podatkov, če obstajajo napake. 
 
Registrant mora s pomočjo Registrarja Register takoj obvestiti o kakršnih koli 
spremembah imena in priimka, naslova, naslova elektronske pošte, telefonske 
številke ali številke faksa. Opustitev ali zamuda pri obveščanju Registra glede 
takšnih sprememb lahko ima za posledico odpoved sporazuma o registraciji. 
 

Za zagotavljanje točnosti registracijskih podatkov, kot je zahtevano v uredbi ali 
uredbah, in drugih upravnih namenov, lahko register vključi obdelavo 
podatkov in pod-obdelavo podatkov za obdelavo registrantovih osebnih 
podatkov v registrarjevi zbirki podatkov registracij. Navedeno se mora vedno 
izvajati v imenu in po navodilih registra. 

1.2. Zbrane informacije, ki so namenjene interni uporabi 
 

Register bo za interno uporabo zbral naslednje osebne podatke (razen če so 
bili na voljo tudi preko storitve za iskanje WHOIS, kot je določeno v oddelku 2 
tega dokumenta): 
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(i) celotno ime Registranta; 
(ii) ime tehnične kontaktne osebe; 
(iii) naslov; 
(iv) naslov elektronske pošte; 
(v) telefonska številka; 
(vi) številka faksa (opcijsko); 
(vii) jezik za postopke ADR, kot je navedeno v odstavku 3(a) Pravil za 

reševanje sporov . 
  
Podatki morajo biti Registrantovi in ne smejo biti podatki, ki jih Register zbral 
od Registrarja, pooblaščenca ali predstavnika osebe ali subjekta, ki ne 
izpolnjuje splošnih meril pristojnosti. 
 

 

RAZDELEK 2. ISKANJE V BAZI PODATKOV WHOIS 
 

2.1. Uvod 
 

V skladu s Pravili javnega reda mora Register zagotoviti storitev iskanja 
WHOIS, kjer je z vnosom domenskega imena .eu v eni od pisav, ki so na 
voljo, mogoče poiskati podatke o administrativni in tehnični kontaktni osebi, ki 
skrbi za Domensko ime. 
 
Ko je Domensko ime registrirano, se podatki o tej registraciji shranijo v 
podatkovni bazi WHOIS v skladu s spodaj določenimi pravili. Zbrane 
informacije vključujejo kontaktne informacije o Registrantu, podatke o 
sodelujočem Registrarju in podatke o imenskih strežnikih na katere Register 
preusmeri pristojnost za Domensko ime ter so podrobneje določeni v oddelku 
2.4 tega dokumenta. 
 
Z obiskom spletnih strani Registra in vnosom Domenskega imena v storitev 
iskanja WHOIS, je v skladu s spodaj navedenimi pravili mogoče pridobiti 
podatke o Registrantu. 
 
Ob registraciji Domenskega imena, Registrant sprejme Pogoje Registra, s 
čimer ga pooblasti, da lahko na svojih spletnih straneh objavi nekatere osebne 
podatke, skupaj z nekaterimi drugimi tehničnimi podatki, da bi bila s tem 
zagotovljena preglednost sistema Domenskih imen za javnost. 
 

2.2.  Namen 
 

Namen podatkovne baze WHOIS, kot je navedeno v prvem odstavku člena 16 
Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004 z dne 28. aprila 2004, je zagotoviti v 
razumni meri natančne in posodobljene podatke o tehničnih in 
administrativnih kontaktnih osebah, ki skrbijo za Domenska imena . 
 
Če ima Register napačne, nenatančne ali zastarele podatke, Registrant ne 
more skleniti pogodbe in lahko izgubi pravico do imena. V primeru namernega 
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posredovanja nenatančnih podatkov, Registrant domene krši Pravila, kar 
lahko ima prav tako za posledico izgubo Domenskega imena. 
 
 

2.3.  Prepoznavanje fizičnih in pravnih oseb 
 

Osebe, ki vložijo zahtevek za registracijo Domenskega imena .eu v eni od 
pisav, ki so na voljo, morajo preko pooblaščenega Registrarja zagotoviti 
določene podatke. V povezavi z imenom Registranta obstajata dve polji: Prvo 
je »ime« in drugo je »podjetje«. Lahko sta izpolnjeni obje polji ali pa samo 
polje »ime«. 
 
Če je izpolnjeno samo prvo polje, se predpostavlja, da je registracija v imenu 
posameznika (fizične osebe). 
 
Če pa je izpolnjeno polje »Podjetje«, se predpostavlja, da je Registrant 
podjetje. S tem je zagotovljeno, da Domensko ime podjetja ne more biti »v 
lasti« zaposlenega, ki nenadoma zapusti podjetje, ali ki je odpuščen in ki 
poskuša prenesti ali zbrisati Domensko ime ali ga povezati z drugo spletno 
stranjo preko agenta za upravljanje. 
 

2.4.  Podatki, objavljeni na WHOIS 
 

Vsi Registranti morajo sprejeti Pogoje, v katerih Registrant pooblašča 
Register, da lahko objavi določene osebne podatke. 
 
(i) Če je Registrant pravna oseba ali kakršna koli druga oblika 

organizacije 

 

Register v svoji podatkovni bazi WHOIS običajno objavi naslednje 
podatke: 

 
a. ime/naziv, naslov, telefonsko številko in številko faksa 

Registranta; 
b. tehnično kontaktno osebo; 
c. naslov elektronske pošte Registranta; 
d. jezik za postopke ADR, kot je navedeno v odstavku 3(a) Pravil 

za reševanje sporov ; 
e. tehnične podatke (kot je status strežnika domenskih imen ali 

imenskega strežnika). 
 

(ii) Če je Registrant fizična oseba 

 

Kadar je Registrant posameznik (fizična oseba), so kontaktni podatki o 
Registrantu, ki so objavljeni, omejeni na naslov elektronske pošte, razen če 
sami ne zahtevajo drugače.  
 



 Politika WHOIS za Domenska imena 
  v.4.0 

   

 

    

5/7 

Fizične osebe, ki vložijo zahtevek za Domensko ime ,bodo s strani njihovega 
Registrarja posebej obveščene o možnosti kreiranja in uporabe posebnega 
funkcionalnega naslova elektronske pošte za objavo v podatkovni bazi 
WHOIS, kot alternativa za uporabo njihovega osebnega naslova elektronske 
pošte. 
 
Vsi ostali zbrani podatki so v skladu z razdelkom 1.2 tega dokumenta 
namenjeni samo interni uporabi. Podatki tretjim strankam ne bodo razkriti, 
razen v skladu z razdelkom 2.6 tega dokumenta. 

2.5.  Preprečevanje zlorabe podatkov v podatkovni bazi WHOIS 
 

Do podatkov v podatkovni bazi WHOIS je mogoče dostopati samo preko 
tekstovnih ukazov ali s pomočjo uporabe spletne storitve. Tekstovna storitev 
iskanja WHOIS vsebuje samo tehnične informacije, ki pa se ne nanašajo 
neposredno na Registranta. 
 
Da bi Register preprečil zlorabo osebnih podatkov, ki so na voljo preko 
spletne storitve iskanja WHOIS, izvaja naslednje ukrepe: 
 
(i) Vsakdo, ki izvede poizvedovanje v podatkovni bazi WHOIS, prejme 

avtomatsko generirano naključno kodo, ki jo mora vnesti, preden 
prejme odgovor na svoje poizvedovanje. Zagotavljanje kode v obliki 
slike in ne besedila, bo preprečilo enostavno avtomatizacijo sistema za 
rudarjenje podatkov.  

 
(ii) naslov elektronske pošte in, če so objavljeni, tudi poštni naslov, telefon 

in številka faksa, so izpisani kot slike in ne kot besedilo, s čimer je 
zajem podatkov težje avtomatizirati. 

 
(iii) iskanje po večjem številu parametrov in druge storitve iskanja za 

iskanje po imenu, naslovu elektronske pošte, naslovu, telefonski 
številki in številki faksa ne bo na voljo. 

 
(iv) vsi, ki izvedejo zahtevek v podatkovni bazi WHOIS, morajo najprej 

prebrati in se strinjati s »pravno izjavo in pogoji WHOIS«, ki bodo 
obvestili uporabnika, da: 

 
a. so storitve WHOIS zagotovljene samo v informativne namene; 
b. s poizvedbo se uporabnik strinja, da podatkov ne bo uporabljal tako, 

da bi: 
 
1. dopustil, omogočil ali kakor koli drugače podpiral pošiljanje 

nezaželenega, komercialnega oglaševanja ali drugih nadležnih 
sporočil preko elektronske pošte ali kakor koli drugače; 

2. jih uporabljal za oglaševanje na kakršen koli način; 
3. kakor koli povzročal nevšečnosti Registrantu s tem, ko bi mu 

pošiljal sporočila. 
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Da bi bilo “rudarjenje podatkov” z uporabo tekstovnega ukaznega načina 
onemogočeno, je možno na en sam naslov IP prejeti največ 60 domenskih 
imen v roku 60-ih sekund. 
 
 

2.6.  Razkritje osebnih podatkov 
 

Tretje stranke lahko imajo utemeljene razloge za zahtevo razkritja osebnih 
podatkov fizičnih oseb, ki niso objavljeni v WHOIS, vendar jih Register 
uporablja v interne namene v skladu z razdelkom 1.2 tega dokumenta.  
Tretja stranka mora za razkritje teh podatkov vložiti posamezne Zahtevke s 
pomočjo obrazca in: 
 

(i) navesti ter utemeljiti utemeljene razloge za Zahtevek; 
(ii) prebrati in se strinjati z omejitvijo odgovornosti, po kateri lahko tretja 

stranka pridobljene informacije uporablja samo za utemeljene namene 
iz zgoraj navedenih utemeljenih razlogov; 

(iii) razkriti svoj celoten naziv/ime in naslov (vključno z naslovom 
elektronske pošte, telefonsko številko in številko faksa, ter matično 
številko, če je tretja stranka pravna oseba). 

 

Tretji stranki, ki zaprosi za dostop do podatkov, bo ta dostop do zahtevanih 
podatkov odobren le v primeru, če izpolnjuje vse zahteve ali če od Registra to 
zahteva pravosodni organ Evropske unije. 
 
Register si pridržuje pravico, da lahko uvede ustrezne sodne postopke proti 
kateri koli tretji stranki, ki krši ta razdelek. 
 

2.7.  Dostopnost prek interneta 
 

Za storitve prek interneta bodo obstajala posebna določila v zvezi z 
dostopanjem, s čimer bo zagotovljeno, da imajo slabovidni ljudje enake 
možnosti za dostop do informacij WHOIS. 
 
Avtomatsko generirana naključna koda, ki jo je treba vnesti pred odgovorom 
na poizvedbo, bo prikazana naključno v dveh barvnih kombinacijah, s čimer 
bo omogočen dostop za večino uporabnikov z barvno slepoto. 
 
Vsi slabovidni uporabniki lahko od Registra zahtevajo posebno geslo za 
dostop do podatkov, ne da bi jim bilo treba vnašati naključne kode in da 
prejemajo naslove elektronskih pošt v obliki navadnega besedila namesto slik, 
ki prikazujejo te naslove elektronskih pošt.  
 
Za preprečevanje »rudarjenja podatkov« pri uporabi posebnega gesla, je 
mogoče prejeti največ 100 Domenskih imen na dan. 
 
Slabovidni uporabniki bodo Registru morali predložiti potrdilo, ki potrjuje 
njihovo slabovidnost. Potrdilo je Registru mogoče poslati po pošti ali 
elektronski pošti, izda pa ga ustrezni organ. Naslov elektronske pošte 
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uporabnikov, ki prosijo za posebno geslo, mora biti navedeno v zahtevku za 
posebno geslo, ker ga bo uporabnik prejel preko elektronske pošte. 
 
Register te zahtevke obravnava zaupno in tretjim strankam ne posredujejo 
nikakršnih informacij. 


