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MÕISTED
Domeeninime
Registreerimistingimustes
(Tingimused),
Registreerimispoliitikas, Registreerimisjuhendites, vaidluste Lahendamise
Eeskirjades, WHOIS-poliitikas ja nende vastavates lisades tähendavad
allpool toodud terminid ja väljendid järgmist:

ADR-menetlus

Tähendus, mis on sellele vaidluste lahendamise
eeskirjades antud;

Domeeninimi

Tähendab Domeeninime, mis on registreeritud otse
tippdomeeni .eu või selle teise tähestiku variandi all
või
mille
kohta
on
Registrile
esitatud
registreerimisavaldus või taotlus;

vaidluste
Lahendamise
Reeglid

Tähendavad vaidluste alternatiivse lahendamise (ADR)
menetlust,
millele
on
viidatud
Üldeeskirjade
paragrahvis 22;

.eu Määrus

Tähendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. aprilli
2002. aasta Määrust (EÜ) nr 733/2002 tippdomeeni
.eu kasutuselevõtu kohta, ELT L 113, 30. aprill 2002, lk
1–5 ja võimalikud hilisemad muudatused;

Üldised
Sobivuskriteeriumi
d

Sobivuskriteeriumid, mis on sätestatud .eu-Määruse
paragrahvis 4.2 (b);

Homoglüüf(id)

Tähendab üks kahest või rohkemast tähemärgist või
glüüfist on kujult identne või esmapilgul võimatu
eristada.
Domeeninimesid
peetakse
teineteise
homoglüüfiks, kui ühe domeeninime kõik tähemärgid
on homoglüüfid teise domeeninime kõikidest
tähemärkidest;

Homoglüüfi kimp

Tähendab kimpu sarnastest domeeninimedest, mis on
teineteise homoglüüfid;

Operatiivne
Homoglüüfi kimp

Tähendab Homoglüüfi kimpu, millest vähemalt üks
domeeninimi
on
registreeritud,
blokeeritud,
reserveeritud, tagasi võetud, karantiinis, konfiskeeritud
või peatatud;
Viitab füüsilisele või juriidilisele isikule, kes ei pea
olema otseselt seotud domeeninime Registripidajaga,
haldab domeeninimega seotud tehnilisi aspekte, nagu
näiteks (e-post ja koduleht) ja teeb seda Registreerija

Kohalik kontakt
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nimel;
Etapiviisiline
Registreerimine

Tähendab
neljakuulist
perioodi
enne
üldist
Domeeninime registreerimist, millele on viidatud
Üldeeskirjade IV peatükis ja millest on teavitatud
vastavalt
Üldeeskirjadele,
mille
käigus
on
Domeeninime registreerimisele õigus vaid varasema
õiguse valdajatel, kes on tunnustatud või asutatud
riikliku ja/või Ühenduse õiguse poolt, ja avalikel
asutustel, või mõnda muud perioodi, mille Register on
sarnasel eesmärgil määranud;

Üldeeskirjad

Tähendab Euroopa Komisjoni 28. aprilli 2004. aasta
Määrust (EÜ) nr 874/2004, millega kehtestatakse
tippdomeeni .eu
rakendamise
ja
kasutamise
üldeeskirjad ning selle registreerimise põhimõtted, ELT
L 162, 30.4.2004, lk 40–50 ja hilisemad muutatused;

Registreerija

Tähendab füüsilist isikut, ettevõtet või organisatsiooni,
kes on Domeeninime registreerimise valdaja või kes
on esitanud Domeeninime registreerimisavalduse või
taotluse;

Registripidaja

Tähendab isikut või asutust, kes lepingu alusel
Registriga osutab Registreerijatele Domeeninime
registreerimisteenuseid;

Registreerimisjuhe
ndid

Tähendavad tehnilisi juhendeid, mis on Registri
veebilehel kättesaadavaks tehtud;

Registreerimispolii
tika

Tähendab dokumenti, mis on saadaval
veebilehel;

Register

Tähendab
mittetulundusorganisatsiooni
EURid
vzw/asbl, mis on nõuetekohaselt registreeritud ja
tegutseb vastavalt Belgia seadustele ning mille
Registrijärgne asukoht on Park Station, Woluwelaan
150, 1831 Diegem (Belgia);

Määrused

Tähendavad .eu-Määrust ja Üldeeskirju;

Eeskirjad

Tähendavad
Tingimusi,
Registreerimispoliitikat,
vaidluste
lahendamise
eeskirju,
Registreerimisjuhendeid ja Määruseid;

Tähtaeg

Tähendab domeeninime registreeringu (pikendatavat)
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Registri veebileht
WHOIS-poliitika

perioodi, mida arvestatakse aastates ning mis algab
registreerimiskuupäevast ja kestab üks (1) kuni kümme
(10) aastat.
29. veebruaril
registreeritud
domeeninime
registreeringut pikendatakse alati 28. veebruaril.
Tähendab veebilehte aadressil http://www.eurid.eu;
Tähendab WHOIS-poliitikat, mis on Registri veebilehel
kättesaadavaks tehtud.
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EESMÄRK JA REGULEERIMISALA
Käesolevad Tingimused koos Registreerimispoliitika, vaidluste lahendamise
eeskirjadeganing Määrustega sätestavad Registri, Registripidaja ja
Registreerija õigused ja kohustused seoses mis tahes Domeeninime
registreerimistaotluse või avaldusega, registreerimisega ning selle
pikendamisega, hõlmates kõiki asjaomase Domeeninimega seotud küsimusi.

PARAGRAHV 1

SOBIVUS NÕUDED

Domeeninime võivad registreerida vaid füüsilised isikud, ettevõtted või
organisatsioonid, kes vastavad üldisele sobivuskriteeriumile.

PARAGRAHV 2
SAABUMISE
JÄRJEKORRAS
TEENINDAMISE
PÕHIMÕTE, KÄTTESAADAVUS JA TEHNILISED NÕUDED, BLOKEERITUD
JA RESERVEERITUD NIMED
1.

Kui eeskirjades ei ole teisiti sätestatud, peab Register registreerima
Domeeninimed saabumise järjekorras teenindamise põhimõtte alusel,
vastavalt käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele.
Sellega seoses on ainsaks võrdluspunktiks Registreerimisjuhendites
sätestatud täieliku ja tehniliselt korrektse Domeeninime elektroonilise
registreerimisavalduse või taotluse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg
Registri süsteemis.

2.

Domeeninimena on võimalik registreerida vaid järgmisi nimesid:
(i)

saadaolevad nimed; nimi on saadaval, kui:
a. see ei ole juba registreeritud Domeeninimena;
b. see ei ole reserveeritud, blokeeritud või kui sellest ei ole
Registrile
vastavalt
üldeeskirjadele
teatatud
kui
„mitteregistreeritavast“, kui käesolevas dokumendis ei ole
sätestatud teisiti;
c. see ei kuulu Operatiivse Homoglüüfi kimpu;
d. selle kohta ei ole esitatud taotlust etapiviisilise
registreerimise jooksul, kui just Register ei ole seda vastavalt
Sunrise-eeskirjadele kättesaadavaks teinud;

(ii)

nimed, mis vastavad järgmistele tehnilistele ja leksikaalsetele
nõuetele:
a. on minimaalselt 2 tähemärki pikk enne nime ACE kirjaviisi
muutmist ( välja arvatud tippdomeen igas võimalikus
tähestikus), on maksimaalselt 63 tähemärki pikk peale nime
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b.

c.
d.

e.
f.

g.
h.

ACE kirjaviisi muutmist ja suurte tähtede väikeseks muutmist
( välja arvatud tippdomeen igas võimalikus tähestikus);
kasutatud on ainult ladina-, kreeka- ja kirillitsa tähestike
toetatud tähemärke, (nimekiri on avaldatud Registri
kodulehel UNICODEi näidetega);
valitud tähemärgid peavad sobima tippdomeeni laiendi
tähestikku ("tähestiku sobitamine") .;
koosneb vastavalt UNICODEi nimekirjale ainult ühe
kirjasüsteemi tähemärkidest, kaasaarvatud ”0” kuni ”9” ja/või
sidekriips ”-”;
ei alga ega lõppe sidekriipsuga (“-”);
ei sisalda sisekriipsu (“-”) nime kolmandal ja neljandal kohal
üheaegselt, väljaarvatud juhtudel, kui nimi algab
tähemärkidega “xn”;
ei koosne eranditult alfa-2- riigikoodidest;
ei koosne muudest tähemärkidest kui Ladina tähtedest “A”
kuni “Z” või “a” kuni “z”, numbritest “0” kuni “9” või
sidekriipsust (“-”), juhul, kui nimi algab tähtede “xn--”.

Kõik ülaltoodud tingimused peavad olema kumulatiivselt täidetud.

PARAGRAHV 3

REGISTREERIJA KOHUSTUSED

Tähtaja jooksul on Registreerijal järgmised kohustused:
1.

ta peab kontaktteabe, millele on viidatud Registreerimispoliitikas,
säilitama täpselt, täielikult ja ajakohaselt (i) Registripidajaga, kellega
Registreerija sõlmis kokkuleppe, ja (ii) Registriga (Registripidaja
vahendusel). Registreerija esindab ja tagab, et Registrile esitatud eposti aadress on toimiv e-posti aadress;

2.

ta peab kasutama Domeeninime viisil, mis ei riku kolmanda poole
õigusi, kohaldatavaid seadusi või määrusi, ei diskrimineeri rassi, keele,
soo, usutunnistuse või poliitiliste vaadete alusel;

3.

ta ei tohi Domeeninime kasutada ei (i) pahatahtlikul ega (ii)
ebaseaduslikul eesmärgil.

PARAGRAHV 4

REGISTREERIJA ESINDUSED JA GARANTIID

Registreerija esindab ja tagab, et:
1.

ta vastab üldisele sobivuskriteeriumile, ning peab Registrit
Registripidaja vahendusel teavitama, kui ta ei vasta enam nimetatud
Tingimustele;
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2.

kogu teave, mis on Registrile esitatud Domeeninime registreerimise
käigus, on tõene, täielik ja täpne;

3.

Domeeninime registreerimisavaldus on tehtud heas usus, seaduslikul
eesmärgil ega riku mis tahes kolmanda poole õigusi;

4.

Domeeninimi ei ole vastuolus avaliku korra ja kõlblusega (nt ei ole ropp
või solvav) ja on seaduslik;
4. peab Tähtaja jooksul kinni pidama käesolevatest Tingimustest ning
kõikidest kohaldatavatest Eeskirjadest.

PARAGRAHV 5

TASUD JA MAKSMINE

1.

Kohaldatavate tasudega, mida Register võtab Registreerijatelt
Domeeninime registreerimise, ülekandmise ja taasaktiveerimise ning
registreeringu uuendamise või pikendamise korral, on võimalik tutvuda
Registri veebilehel.

2.

Mis tahes tasude maksmine, mille eest on vastutav ainult Registreerija,
peab toimuma Registris Registripidaja vahendusel. Register ei vastuta
Registreerija mis tahes tõrke eest sellega seoses ja kaasa arvatud
juhul, kui nimetatud tõrgete tulemuseks on asjaomase Domeeninime
registreerimata jätmine või registreeringu tühistamine.

3.

Register on kohustatud aktsepteerima taotluse Domeeninime
registreerida, pikendama või üle kanda vaid siis, kui Registreerija on
Registripidaja osutatud teenuse eest mööndusteta maksnud täieliku
summa.

PARAGRAHV 6
TÄHTAEG,
UUENDAMINE JA PIKENDAMINE
1.

DOMEENINIME

REGISTREERINGU

Iga Domeeninime registreeringu Tähtaja algus ja lõpp on sätestatud
Tähtaja mõistes.
Kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, pikendatakse
Tähtaega vaikimisi veel üheaastaseks lisaperioodiks, vastavalt Tähtaja
mõiste kirjeldusele.

2.

Registreerijal on õigus lõpetada Domeeninime registreering vastavalt
kokkuleppele oma Registripidajaga. Nimetatud lõpetamine leiab aset
vaid siis, kui Register saab enne tähtaja lõppemist Registripidaja poolt
väljastatud tühistamisavalduse. Kui nimetatud avaldust ei ole kätte
saadud, on Registril õigus nõuda tähtaja pikendamise eest
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kohaldatavat/kohaldatavaid
pikendamistasu(sid)
Registreerimispoliitika paragrahvis 9 sätestatud korrale.

vastavalt

3.

Register ei ole kohustatud Registreerijat sellest ette teavitama, et
tähtaeg hakkab lõppema.

4.

Registril on õigus Domeeninimi viivitamatult peatada või tühistada, kui
Registreerija rikub eeskirju.

PARAGRAHV 7
1.

DOMEENINIME ÜLEKANDMINE

Vastavalt all olevale paragrahvile 8 on Registreerijal õigus
Domeeninime igal ajal üle kanda uuele Registreerijale ja/või uuele
akrediteeritud
Registripidajale
tuginedes
Registreerimispoliitika
paragrahvis 10 ära märgitud protseduurile, kui kõik järgmised
Tingimused on täidetud:
1)

2)

Kui Domeeninimi kandekase üle uuele Registreerijale, siis see
uus Registreerija on kinnitanud, et vastab üldisele
sobivuskriteeriumile; ning
Registripidajal on vastava teenuse tasu väärtuses krediiti.

Jälgides ülaltoodud protseduuri, garanteerivad ülekandes osalenud
Registripidajad ja Registreerijad Domeeninime ülekande õigsust.
2.

Blokeeritud Domeeninime on võimalik ülekanda ainult:
(a) ADR-menetluse komisjoni- või
(b) liikmesriigi kohtu poolt vastu võetud otsuse alusel.

3.

Domeeninime on võimalik Tähtaja jooksul igal ajal ülekanda
Registreerija õigusjärgsetele pärijatele (Registreerija surma korral) või
Registreerija varade ostjale (kui Registreerija suhtes kohaldatakse
menetlust, millele on viidatud Üldeeskirjade paragrahvsi 19.2 pärast
asjakohaste dokumentide esitamist, eeldusel, et õigusjärgsed pärijad
või Registreerija varade ostja vastavad käesoleva dokumendi
paragrahvis 1 sätestatud sobivusnõuetele. Sellist ülekannet saab läbi
viia vastavalt protseduurile mis on sätestatud Registreerimispoliitika
paragrahvis 10 .

4.

Kui Registripidaja ei suuda, vastavalt Registreerimispoliitika
paragrahvile 10, Registreerijale unikaalset kinnituskoodi edastada, võib
Registreerija taotleda kinnituskoodi otse Registrilt, eeldusel, et
Registreerija suudab tõestada, et ta on teinud kõik endast oleneva, et
kinnituskoodi Registripidajalt saada ja et Registripidaja ei ole seda
siiski edastanud. Sellisel juhul pärast Registreerijalt taotluse saamist ja
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selles taotluses oleva teabe põhjalikku uuringut, võib Register teha
otsuse saata kinnituskood otse Registreerijale.
5.

Registrit ei saa mingil juhul pidada vastutavaks Domeeninime
ülekande töötlemise eest. (Praegune ja/või uus) Registripidaja ja
(praegune ja/või uus) Registreerija vastutavad ühiselt, täielikult ja
ainuisikuliselt selle eest, et iga Domeeninime ülekandmise taotlus on
asjakohaselt dokumenteeritud ja selleks on avalduse esitanud volitatud
isik.

6.

Kahtluste
vältimiseks,
jääb
ülekande
puhul,
vastavalt
Registreerimispoliitika paragrahvile 10.3, Domeeninime Tähtaeg
muutmata.

PARAGRAHV 8
PEATATUD,
BLOKEERITUD
DOMEENINIMED, REGISTRI LUKK
1.

JA

TÜHISTATUD

Register peatab mis tahes Domeeninime
(i)

(ii)

neljakümneks (40) päevaks, kui Register on Registripidajalt
saanud käesoleva dokumendi paragrahvis 6.2 sätestatud
tühistamisavalduse, ja nii kauaks, kui taotletud. 40-päevane
peatamisperiood algab (a) tühistamisavalduses toodud
kuupäeval või (b) tühistamisavalduse esitamise kuupäeval, kui
tühistamisavalduses toodud kuupäev oli enne nimetatud
kuupäeva, või kui tühistamisavalduses puudus kuupäev
mille puhul Register on palunud Registreerijal asendada oma
Registripidaja vastavalt Registreerimispoliitika paragrahvile 10.
1.

Ülalpool nimetatud juhtudel ei ole Domeeninime võimalik kasutada.
Register peab näitama nimetatud Domeeninimede peatatud staatust
oma WHOIS-andmebaasis.
2.

Ülal lõikele 1 (i) viidatud peatamisperioodi jooksul
(i)

võib
Registreerija
taotleda
peatatud
Domeeninime
taasaktiveerimist või ülekannet vastavalt Registreerimispoliitika
paragrahvile 11. Register taasaktiveerib lõikes 1(i) viidatud
peatatud Domeeninime ainult pärast Registreerija poolt
määratud Registripidajalt taotluse laekumist Registrisse ning kui
Registripidaja on vastava Domeeninime taasaktiveerimis tasu
maksnud.

(ii)

Registreerija õigusjärgsed pärijad (Registreerija surma korral)
või asjaomane haldur (kui Registreerija suhtes kohaldatakse
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Üldeeskirjade paragrahvi 19.2 osundatud menetlust) võivad
taotleda peatatud Domeeninime registreerimist Registreerija
pärijate nimele või Registreerija varade ostja nimele vastavalt
Registreerimispoliitikas sätestatud korrale.
Kui ülal lõike 1 punktis (i) viidatud peatamisperioodi jooksul ei ole
Domeeninime taasaktiveeritud või Registreerija pärijate nimele
(Registreerija surma korral) või asjaomase administraatori nimele (kui
Registreerija suhtes kohaldatakse üldeeskirjade paragrahvis 19.2
viidatud menetlust) registreeritud, peab Register Domeeninime pärast
40-päevast peatamist viivitamata üldisele registreerimisele
automaatselt kättesaadavaks tegema.
3.

Register peab blokeerima mis tahes Domeeninime:
a.

mida liikmesriigi kohus peab laimavaks, rassistlikuks või avaliku
korraga vastuolus olevaks, pärast kohtuotsusest teavitamist,
nagu viidatud Üldeeskirjade paragrahvis 18. Pärast teatise või
lõpliku kohtuotsuse kättesaamist Domeeninimi tühistatakse ja
blokeeritakse edaspidise registreerimise vältimiseks kuni
asjaomase kohtuotsuse kehtivuse lõpuni;

b.

kui Registrit teavitatakse, et ADR-menetlus või kohtumenetlus
on lõpetamata, kuni nimetatud menetluse lõpetamiseni ning
Registri teavitamiseni asjaomasest otsusest; sel juhul (a) ei ole
Domeeninime võimalik üle kanda uuele registreerijale ja/või
uuele akrediteeritud Registripidajale ning (b) Registreerija ei saa
muuta
oma
kontaktandmeid
seoses
blokeeritud
Domeeninimega.

c.

kui ta on teavitanud Registreerijat ja/või Registripidajat vastavalt
Registreerimispoliitika paragrahvile 12.2

4.

Register peab tühistama mis tahes Domeeninime pärast ADRmenetluse komisjoni otsust või kohtuotsust.

5.

Register võib tühistada Domeeninime registreeringu omal algatusel ja
vaidlushagi esitamata kohtuvälise lahenduse saamiseks ainult
järgmistel põhjustel:
(i)
(ii)
(iii)

kui Registrile on võlad maksmata; või
Registreerija ei vasta üldistele sobivuskriteeriumitele; või
Registreerija rikub eeskirju

mille puhul kohaldatakse Registreerimispoliitika paragrahvis 12
sätestatud menetlust.
6. Registripidaja võib igal ajal Registrilt taotleda Domeeninimele Registri
Luku teenust. Registri Lukk on Registri poolt pakutav teenus, mis
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kaitseb Domeeninime juhuslike muudatuste, ülekannete või
kustutamise eest, Domeeninime lukustades. Perioodil, millal
Domeeninimel on aktiivne Registri Lukk, ei saa seda Domeeninime
tühistada, uuendada ega uuele Registreerijale ja/või Registripidajale
ülekanda.

PARAGRAHV 9

TAGATUD ÕIGUSED

1.

Pärast Domeeninime registreerimist on Registreerijal piiratud,
ülekantav, pikendatav ainuõigus Domeeninime kasutamiseks Tähtaja
jooksul, kui Eeskirjades ei ole teisiti sätestatud. Registreerijal ei ole
õigust nõuda muid õigusi peale käesolevas dokumendis nimetatud
õiguste.

2.

Registreerijal ei ole õigust kasutada mis tahes taganemisõigust pärast
Domeeninime registreerimisavalduse või taotluse kättesaamist Registri
poolt.

PARAGRAHV 10
1.

Mis tahes ametlik suhtlus Registri ja Registreerija vahel peab toimuma
e-posti vahendusel:
(i)
(ii)

2.

Registri puhul: info@eurid.eu;
Registreerija puhul: e-posti aadress, millest Registrit on
Registripidaja vahendusel teavitatud ja mis on tehtud
kättesaadavaks WHOIS-andmebaasis.

Mis tahes suhtlus Registri ja Registreerija vahel peab toimuma ühes
Euroopa Liidu ametlikus keeles.

PARAGRAHV 11
1.

SUHTLUS REGISTRI JA REGISTREERIJA VAHEL

PRIVAATSUS JA ANDMEKAITSE

Isikuandmete töötlemine
Domeeninime registreerimisel ja Tingimustega nõustumisel volitab
Registreerija või tema Kohalik Kontakt Registrit töötlema isikuandmeid
või muid andmeid, mida nõutakse Domeeninime süsteemi kasutamisel.
Register tohib andmeid kasutada vaid süsteemi käitamiseks (mis
hõlmab Domeeninime registreerimist, Domeeninime ülekandmist uue
Registreerija nimele, ühe Domeeninime või Domeeninimede portfelli
ülekandmist uuele Registreerijale) ning tohib andmeid kanda üle
kolmandale poolele vaid järgmistel juhtudel:
(i)

pärast Registreerija ühemõttelist nõusolekut
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(ii)

kui avalik asutus on palunud seda teha oma õigusjärgsete
ülesannete täitmisel;

(iii)

pärast ADR-menetlejate nõudmist, nagu on viidatud käesoleva
dokumendi paragrahvis 15, või

(iv)

vastavalt käesoleva dokumendi paragrahvile 11.3.2

Registreerijal on õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ja parandada
vigu.

Selleks, et tagada registreerimisandmete täpsus- ja vastavus
Tingimustele ja halduslikele eesmärkidele, võib Register oma
registreerimiste andmebaasis olevate Registreerijate isikuandmete
töötlemiseks kaasata andmetetöötlejaid ja all-andmetetöötajaid, kes
toimivad alati Registri nimel ja vastavalt Registri juhistele.
2.

Sisekasutuseks kogutud teave
Registrisiseseks kasutamiseks kogutakse järgmisi isikuandmeid (kui
muidu oleks kättesaadav WHOISi otsimootori kaudu vastavalt
paragrahvile 11.3.1):
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

Registreerija täisnimi;
tehniline ja/või Kohalik kontaktnimi;
postiaadress;
e-posti aadress;
telefoninumber;
faksinumber (valikuline);
ADR-menetluste keel, nagu on viidatud vaidluste lahendamise
eeskirjade lõike 3 punktis (a).

3.

WHOISi otsinguvahend

3.1.

WHOISis avaldatud teave
Registri veebilehele minnes ja WHOISi otsimootorisse Domeeninime
sisestades on võimalik pääseda Domeeninime ja Registreerija
andmete juurde vastavalt allpool kehtestatud reeglitele.
(i)

Kui Registreerija on juriidiline isik vői mőnes muus vormis
organisatsioon
Register avaldab oma WHOISi süsteemis üldiselt järgmise
teabe:
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a.
b.
c.
d.
e.
(ii)

Registreerija nimi, aadress ning telefoni- ja faksinumber;
Tehniline ja/või Kohalik kontaktisik;
Registreerija e-posti aadress;
ADR-menetluse keel, nagu on viidatud vaidluste
lahendamise eeskirjade lõike 3 punktis (a);
tehnilised andmed (näiteks Domeeninime staatus või
nimeserverid).

Kui Registreerija on füüsiline isik
Kui Registreerija või Kohalik Kontakt on eraisik (füüsiline isik),
piirduvad avaldatud kontaktandmed e-posti aadressiga juhul, kui
ei ole teisiti nõutud, ning ADR-menetluseks valitud keelega,
nagu on viidatud vaidluste lahendamise eeskirjade lõike 3
punktis (a). Registreerija informeerib sellest oma Kohalikku
Kontakti ise.
Domeeninime registreerimist taotlevaid füüsilisi isikuid teavitab
nende Registripidaja selgesõnaliselt võimalusest luua ja
kasutada eriotstarbelist e-posti aadressi WHOISi andmebaasis
avaldamiseks, alternatiivina oma isiklikule e-posti aadressile.
Muud kogutud teavet säilitatakse vaid Registrisiseseks
kasutamiseks ja avalikustatakse kolmandatele pooltele vaid
vastavalt käesolevale paragrahvile.

3.2 Isikuandmete avalikustamine
Kolmandatel pooltel võivad olla seaduslikud põhjused füüsiliste isikute
nende isikuandmete avaldamise nõudmiseks, mida ei ole WHOISandmebaasis avaldatud, aga mida töödeldakse Registrisiseseks
kasutamiseks vastavalt WHOIS-poliitika paragrahvile 1.2.
Kolmas pool peab tegema individuaalse avalduse nimetatud andmete
avalikustamiseks, esitades taotluse, mille vorm on saadaval Registri
veebilehel, ning:
(i)
(ii)

(iii)

avaldab ja põhjendab taotluse seaduslikke põhjuseid;
loeb lahtiütlemise läbi ja nõustub lahtiütlemisega, mis nõuab
kolmandalt poolelt, et see ei kasuta kättesaadavaks tehtud
teavet mõnel muul eesmärgil, kui on õigustatud ülalmainitud
seaduslikel põhjustel;
avaldab oma täisnime ja aadressi (kaasa arvatud e-posti
aadressi, telefoni- ja faksinumbri; ning äriRegistri numbri, kui
kolmas pool on juriidiline isik).

Kolmandale poolele, kes palub juurdepääsu andmetele, antakse
juurdepääsuõigus palutud andmetele vaid siis, kui ta täidab kõiki
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nõudmisi või kui Register peab nimetatud juurdepääsu võimaldama
Euroopa Liidu kohtuasutuse palvel.

PARAGRAHV 12
1.

VASTUTUSE PIIRAMINE

Register ei vastuta mis tahes kahju eest, kaasa arvatud otsene või
kaudne kahju, tegevuse tulemusest sõltuv kahju ja saamata jäänud
tulu, kas lepingulise, lepinguvälise (sealhulgas hoolimatus) või muu
tegevuse tõttu tekkiva kahju eest, mis tuleneb Domeeninime
registreerimisest või selle tarkvara või Registri veebilehe kasutamisest
või on sellega seotud, isegi kui on teavitatud sellise kaotuse või kahju
võimalusest, mis sisaldab järgmist, aga mitte ainult:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

Domeeninime registreerimist või pikendamist (registreerimise
või pikendamise tõrke korral) Registreerija või kolmanda poole
nimele seoses veaga nende identiteedis;
Registri volituse lõppemist Domeeninimede registreerimiseks
tippdomeenis;
õigusi, mida kolmandad pooled võivad Domeeninimelt nõuda;
tehnilisi probleeme või vigu;
Registripidaja
tegevusi
või
tegematajätmisi
seoses
registreerimisavalduse
või
taotlusega,
Domeeninime
registreerimise või pikendamisega, mille tagajärjeks võib olla
antud Domeeninime registreerimata jätmine või tühistamine;

välja arvatud juhtudel, kui tõestatakse Registri tahtlik üleastumine.
Igal juhul piiratakse Registri vastutust kahjude eest registreerimistasu
summaga, mida kohaldati Registris vaidluse tekkimise ajal.
Registreerija nõustub, et ei nõua Registrilt suuremate või muude
kahjude hüvitamist.
2.

Registreerija vastutab mis tahes kulude, kulutuste või kahjude eest,
mis on Registrile tekkinud mis tahes käesolevate Tingimuste rikkumisel
Registreerija poolt. Registreerija kaitseb Registrit lisaks kolmandate
poolte esitatavate nõuete ja vaidluste eest ning kompenseerib
Registrile kõik tekkinud kulud või kulutused või kahju, mida see võib
kanda kolmandate poolte tegevuse tõttu, ning võtta tema vastu
meetmeid põhjendusel, et Registreerija taotlus Domeeninime
registreerimiseks või kasutamiseks rikub asjaomase kolmanda poole
õigusi.

3.

Kui mõni õiguskaitseasutus nõuab, et EURid astuks domeeninimega
seoses mis tahes samme (sealhulgas, kuid mitte ainult, domeeninime
ümbersuunamine või kehtetuks tunnistamine), siis täidab EURid selle
nõudmise. EURid ei vastuta kulude ega kahjude eest, mida
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domeeninime valdaja või kolmas isik niisuguse nõudmise täitmise tõttu
kannab.
4.

Käesoleva paragrahvi eesmärgil viitab mõiste „Register“ samuti selle
liikmetele, alltöövõtjatele ja nende vastavatele direktoritele ning
töötajatele.

PARAGRAHV 13

MUUDATUSED

1.

Käesolevad Tingimused ja Registreerimispoliitika
käesolevas paragrahvis kirjeldatud muudatustele.

2.

Kui Register otsustab muuta käesolevaid Tingimusi ja/või
Registreerimispoliitikat, peab ta uued Tingimused tegema avalikult
kättesaadavaks, avalikustades need Registri veebilehel vähemalt
kolmkümmend (30) päeva enne uute Tingimuste jõustumist (ja pärast
nende jõustumist väljakuulutatud kuupäeval muutuvad asjaomased
tingimused Tingimusteks ja/või Registreerimispoliitikaks). Igat
Domeeninimede registreerimist käsitletakse vastavalt eeskirjadele, mis
kehtivad Domeeninime registreerimisavalduse või taotluse esitamise
kuupäeval. Enne käesolevate Tingimuste jõustamist registreeritud
domeeninimede puhul käitutakse vastavalt Registri veebilehel
avaldatud reeglitele.

3.

Käesoleva dokumendi paragrahvis 13.2 sätetes tehtud erandite korral
võib
Register
jätta
kasutamata
ülaltoodud
minimaalse
kolmekümnepäevase (30) perioodi. Sellised muudatused jõustuvad
nende väljakuulutamise ajal Registri veebilehel. Register tohib
kasutada nimetatud erimenetlusi vaid eeldusel, et asjaomased
muudatused on õigustatud vastavas riiklikus või rahvusvahelises
tehnilises kontekstis, ning eeldusel, et need on ette nähtud
Domeeninime
spekulatiivse
või
kuritarvitava
registreerimise
ennetamiseks.

4.

Register ei pea ühelgi juhul teavitama Registreerijaid isiklikult sellest,
et käesolevaid Tingimusi ja/või Registreerimispoliitikat kavatsetakse
muuta või et neid on muudetud, isegi kui eelnevalt tagasi lükatud
Domeeninime registreerimisavaldused või -avaldus oleks muudetud T
ingimuste ja/või Registreerimispoliitika korral muul juhul vastu võetud.

PARAGRAHV 14

on

suhtes

KOHALDATAVAD SEADUSED JA KOHTUALLUVUS

Käesolevad Tingimused ning käesolevale dokumendile vastavad mis tahes
ärisuhted Registri ja Registreerija vahel alluvad Belgia õigusele. Mis tahes
vaidluse, lahkarvamuse või pretensioonide korral Registri ja Registreerija
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vahel on Brüsseli (Belgia) kohtutel erandlik kohtualluvus, välja arvatud
käesoleva dokumendi paragrahvis 15 osundatud juhtudel.

PARAGRAHV 15

VAIDLUSTE ALTERNATIIVNE LAHENDAMINE (ADR)

1.

Registreerija tunnustab, et ADR-menetlused viiakse läbi ühe Registri
veebilehel ära toodud menetleja poolt.

2.

Registreerija peab osalema ADR-menetlustes, kui kolmas pool
(kaebuse esitaja) kinnitab vastavalt vaidluste lahendamise eeskirjadele
ADR-menetleja ja algatab Registreerija vastu kaebuse spekulatiivse
või kuritarvitava registreerimise alusel, millele on viidatud
Üldeeskirjade paragrahvis 21 ja paragrahvis 22.1 punktis (a).
Lisaks on Registreerijal või kolmandal poolel õigus algatada ADRmenetlust vastavalt Eeskirjades sätestatud korrale, kui on näha, et
Registri poolt vastu võetud otsus on vastuolus Määrustega.

3.

Kui ADR-menetluse poolte vahel ei ole teisiti kokku lepitud või
kokkuleppes Registreerija ja Registripidaja vahel muul moel
täpsustatud, on ADR-menetluse keeleks kokkuleppes nimetatud keel.
Registri vastu algatatud mis tahes ADR-menetlus peab toimuma
inglise keeles.

4.

Kõiki käesolevas paragrahvis hõlmatud vaidlusi reguleeritakse
vaidluste lahendamise eeskirjade abil, mis kohalduvad pärast kaebuse
esitamist, ning valitud ADR-menetleja menetluseeskirjade abil, mis on
avaldatud Registri veebilehel.

5.

Kaebuse esitajale mis tahes menetluste korral kättesaadavad
parandusmeetmed, enne kui ADR-menetleja poolt on määratud
vahekohtunik (või vahekohtunike kogu), piirduvad:
(i)
(ii)

taandatud Registri otsuse tühistamisega, kui ADR-menetlus on
algatatud Üldeeskirjade paragrahvi 22.1 punkti (b) alusel; ning
Domeeninime tühistamise või ülekandmisega, kui ADRmenetlus on algatatud Üldeeskirjade paragrahvi 22.1 punkti (a)
alusel.
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