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DEFINIŢII
În cuprinsul termenilor şi condiţiilor de Înregistrare a Numelor de Domeniu
(„Termeni şi condiţii”), al Politicii de Înregistrare Numelor de Domeniu, al
Ghidului de Înregistrare a Numelor de Domeniu, al Regulilor de Rezolvare
Alternativă a Disputelor, al Politicii WHOIS, precum şi în addendele
documentelor de mai sus, expresiile şi termenii de mai jos, cu majusculă, vor
fi
interpretaţi
ca
desemnând
după
cum
urmează:
Procedura ADR

Are sensul care i-a fost atribuit în Regulile
de Rezolvare a Disputelor;

Nume de Domeniu

Este un Nume de Domeniu înregistrat
direct sub Domeniul de Nivel Superior
(Top Level Domain) .eu sau a variantelor
.eu posibile în alte scripturi pentru care a
fost depusă o cerere la Registru;

Regulile de Rezolvare Alternativă Se referă la Procedura de Rezolvare
a Disputelor
Alternativă a Disputelor, aşa cum este
definită în Articolul 22 din Regulile de
Politică Publică;
Regulamentul .eu

Regulamentul (EC) nr. 733/2002 al
Parlamentului European şi al Consiliului
din 22 aprilie 2002 referitor la
implementarea Domeniului de Nivel
Superior.eu, OJ L, 113, 30 aprilie 2002,
pp. 1–5 şi posibilele amendamente
ulterioare;

Criteriile Generale de Eligibilitate

Criteriile de Eligibilitate definite în Art. 4
(2)(b) din Regulamentul .eu;

Omografe

Termenul semnifică două sau mai multe
caractere care sunt fie identice, fie nu pot fi
diferenţiate la prima vedere. Numele de
domenii sunt considerate Omografe dacă
toate caracterele unui nume de domeniu
sunt omografe ale tuturor caracterelor
celorlalte nume de domenii, în poziţiile
respective;

Pachet de Omografe

Semnifică un set de nume de domenii care
sunt (toate) omografe reciproce;

Pachet de Omografe
Operaţional

Semnifică un Pachet de Omografe dintre
care cel puţin un nume de domeniu este
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înregistrat, blocat, rezervat, retras,
carantină, confiscat sau suspendat;

în

Contact Onsite

Semnifică o persoană fizică sau juridică
fără legătură cu Registratorul, care se
ocupă de probleme tehnice corelate
domeniului şi/sau serviciilor asociate
domeniului (site web, e-mail etc.) în numele
Registratorului.

Perioada de Înregistrare pe
Etape

Perioada de patru luni anterioară
deschiderii către public a posibilităţii de
înregistrare de Nume de Domeniu şi în
care doar titularii drepturilor anterioare
recunoscute sau conferite de legislaţia
naţională
şi/sau
comunitară
şi
organismele publice au dreptul de a
înregistra Nume de Domeniu, în
conformitate cu Capitolul IV din Regulile
de Politică Publică şi anunţată în
conformitate cu acestea sau orice altă
perioadă stabilită de Registru într-un scop
similar;

Regulile de Politică Publică

Desemnează Regulamentul Comisiei
(EC) nr. 874/2004 din 28 aprilie 2004
referitor la Regulile de Politică Publică
privitoare la implementarea şi funcţiile
Domeniului de Nivel Superior .eu şi la
principiile aplicabile în materie de
înregistrare, OJ L, 162, 30 aprilie 2004,
pp. 40–50;

Registrant

Orice persoană fizică, societate sau
organizaţie titulară a unei înregistrări de
Nume de Domeniu sau care a depus o
cerere de înregistrare de Nume de
Domeniu;

Registrator

Orice persoană sau entitate care oferă
servicii de înregistrare de Nume de
Domeniu în beneficiul Registranţilor, prin
intermediul unui contract încheiat cu
Registrul;

Ghidul de înregistrare

Ghidul tehnic disponibil pe situl web al
Registrului;

Politica de Înregistrare

Documentul cu acelaşi nume disponibil
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pe situl web al Registrului;
Registru

EURid vzw/asbl, cu sediul în Park
Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem
(Belgia),
o
organizaţie
non-profit
organizată și menținută ca o corporație
legală, aflându-se sub jurisdicţia statului
belgian,;

Regulamente

se referă la Regulamentul Numelui de
Domeniu .eu şi la Regulile de Politică
Publică;

Reguli

Termenii şi Condiţiile, Politica de
Înregistrare a Numelor de Domeniu,
Regulile de Rezolvare Alternativă a
Disputelor, Ghidul de înregistrare şi
Regulamentele;

Termen

Perioada (ce poate fi reînnoită) de
Înregistrare a Numelui de Domeniu,
calculată în ani, începând de la data
înregistrării şi până la o perioadă cuprinsă
între un (1) an şi zece (10) ani. Numele
de domeniu înregistrate la data de 29
februarie vor fi întotdeauna reînnoite la
data de 28 februarie.

Situl web al Registrului

Situl
web
disponibil
http://www.eurid.eu;

Politica WHOIS

Politica WHOIS disponibilă pe situl web al
Registrului.
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OBIECTUL ŞI ARIA DE APLICARE
Prezentul document, Termenii şi Condiţiile Înregistrării Numelor de Domeniu,
împreună cu Politica de Înregistrare a Numelor de Domeniu, cu Politica
Rezolvării Alternative a Disputelor şi cu Regulamentele aplicabile, stabilesc
drepturile şi obligaţiile Registrului, Registratorului şi ale Registrantului cu
privire la cererea sau la solicitarea de înregistrare a unui Nume de Domeniu,
cu privire la procesul de înregistrare ca atare şi la reînnoirea Înregistrării,
precum şi orice alte aspecte apărute în legătură cu Numele de Domeniu
respectiv.

SECȚIUNEA 1.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Doar persoanele fizice, societăţile sau organizaţiile care îndeplinesc Criteriile
Generale de Eligibilitate vor avea dreptul de a înregistra un Nume de
Domeniu.

SECȚIUNEA 2.
PRINCIPIUL „PRIMUL VENIT, PRIMUL SERVIT”;
DISPONIBILITATE ŞI CERINŢE TEHNICE; NUME DE DOMENIU BLOCATE ŞI
REZERVATE
1.

În lipsa vreunei prevederi contrare conţinute în Reguli, Registrul va
înregistra Numele de Domeniu conform principiului „primul venit, primul
servit”, în conformitate cu termenii şi condiţiile din prezentul document.
În acest sens, data şi ora recepţionării de către sistemele Registrului a
unei solicitări electronice complete şi corecte din punct de vedere
tehnic sau a unei cereri de înregistrare a unui Nume de Domeniu, aşa
cum se descrie în Ghidul de înregistrare, vor reprezenta singurele
criterii luate în considerare.

2.

Doar următoarele nume vor putea fi înregistrate ca Nume de Domeniu:
(i)

numele disponibile. Un nume este considerat disponibil atunci
când:
a. nu este deja înregistrat ca Nume de Domeniu;
b. nu este rezervat, blocat sau comunicat către Registru ca
„neînregistrabil” în conformitate cu Regulile de Politică
Publică, dacă prezentul document nu prevede altfel;
c. nu face parte dintr-ul Pachet de Omografe Operaţional.

(ii)

nume care îndeplinesc următoarele cerinţe tehnice şi lexicale:
a. au cel puţin 2 caractere înainte de conversia în notarea ACE
(fără să includă Domeniul de Nivel Superior (Top Level
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b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Domain) în orice script posibil disponibil), au maxim 63 de
caractere după conversia în notarea ACE (fără să includă
Domeniul de Nivel Superior (Top Level Domain) în orice
script posibil disponibil) şi după ce literele majuscule au fost
convertite în litere minuscule;
folosesc exclusiv caractere din lista de caractere acceptate
din script-urile Latin, Grec şi Chirilic (după cum s-a publicat
pe situl web al Registrului, în UNICODE);
caracterele selectate trebuie să se potrivească cu script-ul de
la extensia de Nivel Superior (“potrivire script-uri”)
conţin litere numai dintr-un singur script în reprezentarea
UNICODE, inclusiv cifre de la “0” la “9” și/ sau o cratimă (“-“)
nu încep sau se termină cu o cratimă (“-”);
nu conţin o cratimă (“-”) pe poziţiile a treia şi a patra simultan,
decât dacă încep cu caracterele “xn”;
nu pot conţine exclusiv un cod de ţară alpha-2;
nu pot conţine alte caractere decât literele latine de la “A” la
“Z” sau de la “a” la “z”, cifrele de la “0” la “9” sau cratima (“-”)
dacă încep cu caracterele “xn--”.

Toate condiţiile de mai sus trebuie îndeplinite cumulativ.

SECȚIUNEA 3.

OBLIGAŢIILE REGISTRANTULUI

Pe durata Termenului Înregistrării, Registrantul are următoarele obligaţii:
1.

să se asigure că datele sale de contact, aşa cum sunt definite în
Politica de Înregistrare, sunt complete şi actualizate, atât datele
deţinute de (i) Registratorul cu care Registrantul a încheiat un Contract,
cât şi cele deţinute de (ii) Registru (prin intermediul Registratorului). În
plus, Registrantul declară şi garantează că adresa de email
comunicată Registrului este o adresă de email funcţională;

2.

să utilizeze Numele de Domeniu astfel încât să nu violeze drepturile
vreunei părţi terţe, legile şi regulamentele aplicabile, inclusiv
reglementările referitoare la discriminarea pe bază de rasă, limbă, sex,
religie sau orientare politică;

3.

să nu utilizeze Numele de Domeniu (i) cu rea-credinţă sau (ii) în
scopuri ilicite.

SECȚIUNEA 4.

DECLARAŢIILE ŞI GARANŢIILE REGISTRANTULUI

Registrantul declară şi garantează că:
1.

întruneşte Condiţiile Generale de Eligibilitate şi că va informa Registrul,
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prin intermediul Registratorului, dacă va înceta să îndeplinească
aceste condiții;
2.

toate informaţiile furnizate Registrului pe parcursul procesului de
înregistrare a Numelui de Domeniu sunt adevărate, complete şi exacte;

3.

solicitarea de înregistrare a Numelui de Domeniu a fost făcută cu bunăcredinţă, într-un scop legal şi că aceasta nu încalcă drepturile vreunei
părţi terţe;

4.

Numele de Domeniu nu contravine politicii publice sau normelor morale
(nu este obscen sau ofensator) şi nu contravine legii;

5.

va respecta, pe parcursul Termenului Înregistrării, Termenii şi condiţiile
din prezentul document, precum şi Regulile aplicabile.

SECȚIUNEA 5.

TAXE ŞI PLĂȚI

1.

Taxele aplicabile pentru înregistrarea, reînnoirea, prelungirea
termenului, transferul şi reactivarea Numelor de Domeniu percepute de
Registru pot fi consultate pe situl web al Registrului.

2.

Plata taxelor datorate, pentru care Registrantul este răspunzător
individual, trebuie făcută către Registru prin intermediul Registratorului.
Registrul nu este răspunzător în situaţia în care Registratorul nu îşi
respectă obligaţiile sub acest aspect, inclusiv în situaţia în care acest
lucru are drept consecinţă neînregistrarea sau anularea Numelui de
Domeniu respectiv.

3.

Registrul are obligaţia de a accepta cererile sau solicitările de
înregistrare a Numelui de Domeniu, de reînnoire sau transferare a unui
Nume de Domeniu numai dacă Registratorul desemnat de către
Registrant, are credit.

SECȚIUNEA 6. TERMENUL, REÎNNOIREA
ÎNREGISTRĂRII NUMELUI DE DOMENIU
1.

ȘI

PRELUNGIREA TERMENULUI

Perioada validităţii înregistrării Numelui de Domeniu începe şi se
încheie la datele stabilite deasupra, la definirea Termenului.
În lipsa unor prevederi contrare din prezentul document, Termenul se
va reînnoi tacit cu o perioadă suplimentară de un an, fiind subiectul
prevederilor stabilite la definirea Termenului.
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2.

Registrantul are dreptul de a anula Înregistrarea Numelui de Domeniu,
în conformitate cu prevederile contractului semnat cu propriul său
Registrator. O astfel de anulare va intra în vigoare numai în situaţia în
care Registrul primeşte o solicitare de anulare prin intermediul
Registratorului, înainte de încheierea Termenului. În cazul în care
Registrul nu primeşte o astfel de solicitare, acesta are dreptul să
solicite taxa de reînnoire aplicabilă, aferente noii Perioade de
înregistrare, în conformitate cu procedura descrisă în Secțiunea 9 din
Ghidul de Înregistrare.

3.

Registrul nu are obligaţia de a-l notifica în avans pe Registrant în
legătura cu expirarea Perioadei.

4.

Registrul are dreptul de a suspenda sau anula imediat Numele de
Domeniu în situaţia în care Registrantul a încălcat Regulile.

SECȚIUNEA 7.
1.

2.

TRANSFERUL UNUI NUME DE DOMENIU

Fiind subiectul Secțiunii 8 de dedesubt, Registrantul are dreptul de a
transfera Numele de Domeniu către un nou Registrant sau/ și către un
nou Registrator acreditat în concordanță cu procedura stabilită în
Secțiunea 10 a Politicii de Înregistrare, în situaţia în care următoarele
condiţii sunt întrunite în mod cumulativ:
1)

când Numele de Domeniu este transferat către un nou
Registrant, acest Registrant nou a confirmat că îndeplinește
Criteriile Generale de Eligibilitate; şi

2)

Registratorul are credit suficient pentru plata taxelor aplicabile.
Urmând această procedură, Registratorii și Registranții implicați
admit și declară validitatea transferului Numelui de Domeniu.

Un Nume de Domeniu blocat nu poate fi transferat decât:

În urma unei decizii luate de către
a.
de o comisie într-o procedură ADR; sau
b.
de o Curte a unuia din Statele Membre.
3.

Pe durata Termenului, un Nume de Domeniu poate fi transferat în orice
moment către moştenitorii legali ai Registrantului (în urma morţii
acestuia din urmă) sau către deţinătorul activelor Registrantului (în
situaţia în care Registrantul face obiectul procedurilor stipulate în
Regulile de Politică Publică), la prezentarea documentelor doveditoare,
cu condiţia ca moştenitorii legali să îndeplinească criteriile de
eligibilitate stipulate în Secțiunea 1. Un astfel de transfer va fi procesat
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în conformitate cu procedura descrisă în Secțiunea 10 a Politicii de
Înregistrare.
4.

Dacă Registratorul nu va reuși să livreze codul unic de autorizare
Registrantului în concordanță cu Secțiunea 10 a Politicii de
Înregistrare, Registrantul poate cere codul de autorizare direct
Registrului, cu condiția ca Registrantul să demonstreze că a depus
toate eforturile pentru a obține codul de înregistrare de la Registrator
iar Registratorul nu a putut să îl livreze. Într-un astfel de caz, după
primirea de către Registru a cererii Registrantului și după examinarea
informației primite de la Registrant, Registrul poate decide să livreze
codul de autorizare direct către Registrant.

5.

În nici un caz Registrul nu va putea fi făcut responsabil pentru
procesarea unui transfer al unui Nume de Domeniu. Registratorul
(actual și/ sau nou) precum și Registrantul vor fi în egală măsură,
intregral și exclusiv responsabily pentru a garanta că fiecare cerere de
transfer al unui Nume de Domeniu este documentată corespunzător și
este depusă de către o persoană autorizată.

6.

Pentru a evita confuziile, în cazul unui transfer, în conformitate cu Secțiunea 10.3 a
Politicii de Înregistrare, Termenul Numelui de Domeniu va rămâne neschimbat.

SECȚIUNEA 8.
NUME DE DOMENIU SUSPENDATE, BLOCATE SAU
REVOCATE; BLOCAREA DE CĂTRE REGISTRU
1.

Registrul va suspenda orice Nume de Domeniu
(i)

pentru o perioada de 40 de zile dacă şi în măsura în care
Registrul a primit de la Registrator o cerere de anulare, în
conformitate cu Secțiunea 6.2 a prezentului document. Perioada
de suspendare de 40 de zile începe (a) de la data menţionată în
cererea de anulare sau (b) de la data la care a fost făcută
cererea de anulare, în cazul în care data menţionată în cererea
de anulare este anterioară acestei date sau în cazul în care
cererea de anulare nu a menționat nicio dată.

(ii)

pentru care Registrul i-a solicitat Registrantului să procedeze la
schimbarea Registratorului, în conformitate cu Secțiunea 10.1
din Politica de Înregistrare numelor de domenii.

În cazurile de mai sus, Numele de Domeniu nu poate fi utilizat.
Registrul va publica în baza de date WHOIS Numele de Domeniu
suspendate.
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2.

Pe parcursul perioadei de suspendare menţionate în paragraful 1(i) de
mai sus,
(i)

Registrantul poate solicita reactivarea sau transferul Numelui de
Domeniu suspendat în conformitate cu Secțiunea 11 a Politicii
de Înregistrare. Reactivarea Numelui de Domeniu suspendat în
conformitate cu paragraful 1(i) este condiţionată de primirea de
către Registru a unei solicitări de reactivare a Numelui de
Domeniu din partea Registratorului desemnat de către
Registrant şi dacă Registratorul are credit pentru plata taxelor
aplicabile reactivării.

(ii)

moştenitorii Registrantului (în eventualitatea morţii acestuia) sau
administratorul de drept (în situaţia în care Registrantul face
obiectul procedurilor stipulate în Articolul 19(2) din Regulile de
Politică Publică) pot solicita înregistrarea Numelui de Domeniu
suspendat pe numele moştenitorilor sau al beneficiarului
activelor Registrantului, în conformitate cu procedura descrisă în
Politica de Înregistrare.

Dacă în timpul perioadei de suspendare menţionate în paragraful 1 (i)
de mai sus, Numele de Domeniu nu este reactivat sau înregistrat de
moştenitorii Registrantului (în eventualitatea morţii acestuia) sau de
către administratorul de drept (în situaţia în care Registrantul face
obiectul procedurilor stipulate în Articolul 19(2) din Regulile de Politică
Publică), Registrul va declara Numele de Domeniu respectiv ca fiind
disponibil public pentru înregistrare la finalul unei perioade de
suspendare de 40 de zile.
3.

Registrul va bloca orice Nume de Domeniu:
a.

care este declarat de către un tribunal al unuia din Statele
Membre ca fiind defăimător, rasist sau contrar Politicii Publice în
urma notificării deciziei tribunalului în conformitate cu Articolul
18 din Regulile de Politică Publică. În urma notificării unei
hotărâri definitive şi irevocabile a tribunalului în acest sens,
Numele de Domeniu va fi revocat şi blocat pentru orice
înregistrare ulterioară, pe toată perioada în care hotărârea
tribunalului rămâne în vigoare.

b.

despre care Registrul este informat de existenţa unei Proceduri
de Rezolvare Alternativă a Disputelor sau de existenţa unor
proceduri judiciare, până la finalizarea procedurilor respective şi
până când hotărârea va fi fost notificată Registrului; în această
situaţie, (a) Numele de Domeniu nu poate fi transferat către un
nou Registrant și/ sau către un alt Registrator acreditat şi (b)
Registrantul nu poate schimba datele de contact asociate cu
Numele de Domeniu blocat.
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c.

în situaţia în care a notificat Registrantul şi/sau Registratorul, în
conformitate cu Secțiunea 12.2 a Politicii de Înregistrare.

4.

Registrul va revoca orice Nume de Domeniu în urma deciziei în acest
sens a unei comisii, decizie adoptată drept consecinţă a unei Proceduri
de Rezolvare Alternativă a Disputelor sau a unei decizii judecătoreşti.

5.

Registrul poate revoca înregistrarea unui Nume de Domeniu din
proprie iniţiativă şi fără a supune litigiul niciunei proceduri de
soluţionare extrajudiciare, având la bază exclusiv următoarele temeiuri:
(i)

datorii neachitate ale Registratorului către Registru; sau

(ii)

neîndeplinirea de către Registrant a Criteriilor Generale de
Eligibilitate; sau

(iii)

încălcarea Regulilor de către Registrant.

acestea fiind subiectul conformării cu procedura stabilită în Secțiunea
12 a Politicii de Înregistrare
6.
În orice moment, Registratoru poate cere Registrului să activeze
serviciul de Blocare de către Registru pentru Numele de Domeniu. Blocarea
de către Registru este serviciul oferit de către Registru pentru a proteja
Numele de Domeniu împotriva modificărilor accidentale, transferurilor sau
ștergerilor prin blocarea Numelui de Domeniu. În timpul în care serviciul
Blocare de către Registru este activ pentru un Nume de Domeniu specific,
Numele de Domeniu nu poate fi șters, modificat sau transferat către un nou
Registrant sau către un alt Registrator.

SECȚIUNEA 9.

DREPTURILE ACORDATE

1.

La înregistrarea unui Nume de Domeniu, Registrantul obţine un drept
limitat, transferabil, exclusiv şi care poate fi reînnoit de a utiliza Numele
de Domeniu pe durata Termenului Înregistrării, cu excepţia cazului în
care prezentele Reguli prevăd altfel. Registrantul nu poate pretinde
drepturi suplimentare faţă de cele descrise în prezentul document.

2.

Registrantul nu îşi poate exercita dreptul de renunţare după primirea,
de către Registru, a unei cereri sau a unei solicitări de înregistrare
a unui Nume de Domeniu.

SECȚIUNEA 10.
1.

COMUNICAREA DINTRE REGISTRU ŞI REGISTRANT

Toate comunicările oficiale dintre Registru şi Registrant se vor face prin
intermediul poştei electronice.
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2.

(i)

comunicările către
info@eurid.eu;

(ii)

comunicările către Registrant vor fi transmise la adresa
electronică de contact comunicată Registrului prin intermediul
Registratorului şi disponibilă în baza de date WHOIS.

Registru

vor

fi

transmise

la

adresa

Toate comunicările dintre Registru şi Registrant se vor desfăşura întruna din limbile oficiale ale Uniunii Europene.

SECȚIUNEA 11.

ASIGURAREA CONFIDENŢIALITĂŢII ŞI PROTECŢIA

DATELOR

1.

Procesarea datelor cu caracter personal
Prin înregistrarea unui Nume de Domeniu şi acceptarea Termenilor şi
Condiţiilor privind înregistrarea, Registrantul şi, dacă este cazul,
Contactul Onsite, autorizează Registrul să proceseze datele cu
caracter personal şi orice alte date necesare pentru administrarea
domeniului de Nivel Superior. Registrul va utiliza aceste date exclusiv
în scopul administrării sistemului (atribuirea Numelui de Domeniu,
transferul Numelui de Domeniu către un nou Registrant, transferul
Numelui de Domeniu sau a unui portofoliu de Nume de Domeniu către
un nou Registrator) şi poate transmite aceste date către terţi numai în
următoarele condiţii:
(i)

sub rezerva acordului explicit al Registrantului

(ii)

în cazul în care acest lucru îi este solicitat de către o autoritate
publică în cadrul exercitării prerogativelor legitime ale acesteia,

(iii)

la solicitarea unui furnizor de servicii Rezolvare Alternativă a
Disputelor, aşa cum se menţionează în Secțiunea 15 a
prezentului document, sau

(iv) în condiţiile stipulate în Secțiunea 11.3.2 din prezentul document.
Registrantul are drept de acces la propriile date cu caracter personal şi
dreptul de a decide modificarea acestora, în cazul în care se constată
erori.
În scopul de a asigura exactitatea datelor de înregistrare în conformitate
cu dispozițiile Reglementării(lor) și în alte scopuri administrative,
Registrul poate face uz de procesoare de date și procesoare sub-date
pentru a procesa datele personale ale Registrantului , date incluse în
baza de date de înregistrare pe partea Registrului, întotdeauna în
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numele și conform instrucțiunilor Registrului.
2.

Colectarea informaţiilor pentru uz intern
Următoarele date cu caracter personal vor fi colectate pentru uzul
intern al Registrului (cu excepţia cazului în care acestea sunt
disponibile prin intermediul instrumentului de verificare WHOIS
prevăzut în Secțiunea 11.3.1):
(i)
numele complet al Registrantului;
(ii)
datele persoanei de contact tehnic şi/sau persoanei de Contact
Onsite;
(iii) adresa poştală;
(iv) adresa de email;
(v)
numărul de telefon;
(vi) numărul de fax (facultativ);
(vii) limba folosită în cadrul Procedurilor de Rezolvare Alternativă a
Disputelor, în conformitate cu paragraful 3(a) din Regulile de
Rezolvare Alternativă a Disputelor.

3.

Instrumentul de verificare WHOIS

3.1.

Informaţiile publicate în baza de date WHOIS
Informaţiile despre Numele de Domeniu şi despre Registrant sunt
disponibile pe situl web al Registrului, prin introducerea în motorul
de căutare WHOIS a Numelui de Domeniu respectiv şi pot fi accesate
în conformitate cu modalităţile de mai jos.
(i)

Dacă Registrantul este persoană juridică sau alt tip de
organizaţie
În general, Registrul publică în baza de date WHOIS
următoarele informaţii:
a.
b.
c.
d.

e.

numele, adresa şi numerele de telefon şi de fax ale
Registrantului;
persoana de contact pentru aspecte tehnice şi/sau
persoana de Contact Onsite;
adresa de email a Registrantului;
limba folosită în cadrul Procedurilor Rezolvare Alternativă
a Disputelor, în conformitate cu paragraful 3(a) din
Regulile de Rezolvare Alternativă a Disputelor;
datele tehnice (cum ar fi statutul Numelui de Domeniu
sau a serverelor de nume).

(ii)
Dacă Registratorul sau Contactul Onsite este persoană
fizică, datele de contact publicate se limitează la adresa de
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email, în lipsa unei solicitări contrare explicite, şi la limba aleasă
pentru Procedurile de Rezolvare Alternativă a Disputelor în
conformitate cu paragraful 3(a) din Regulile de Rezolvare
Alternativă a Disputelor. Registratorul va informa Contactul
Local.
Registratorul are obligaţia de a informa explicit persoanele fizice
care solicită un Nume de Domeniu în legătură cu posibilitatea de
a crea şi utiliza o adresă de email special destinată publicării în
baza de date WHOIS, ca alternativă la utilizarea adresei de
email personale.
Orice alte informaţii colectate vor fi păstrate numai pentru uz
intern şi nu vor fi transmise terţilor decât în conformitate cu
prevederile din prezenta secţiune.
3.2

Divulgarea datelor cu caracter personal
Terţii pot avea motive legitime de a solicita divulgarea datelor cu
caracter personal ale persoanelor fizice, nepublicate în baza de date
WHOIS, dar procesate de către Registru pentru uz intern în
conformitate cu Secțiunea 1.2 din Politica WHOIS.
Terţii vor solicita în mod individual accesul la aceste date prin
completarea unui formular de cerere disponibil pe situl web al
Registrului şi:
(i)

vor preciza şi justifica motivele legitime ale cererii;

(ii)

vor citi şi vor fi de acord cu o declaraţie de limitare a răspunderii
în virtutea căreia nu vor utiliza informaţiile obţinute în alte
scopuri decât cele precizate în cerere;

(iii)

îşi vor comunica numele şi adresa complete (inclusiv adresa de
email, numerele de telefon şi de fax, precum şi numerelem
societăţii,
în cazul în care respectiva terţă parte este o
persoană juridică).

Accesul la informaţii va fi acordat terţului care îl solicită sub rezerva
îndeplinirii tuturor condiţiilor de mai sus sau în situaţia în care
Registrului i se impune acest lucru de către o autoritate judecătorească
din Uniunea Europeană.

SECȚIUNEA 12.
1.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Registrul nu se va face răspunzător pentru nicio pierdere, directă sau
indirectă, nici pentru o lipsă de beneficii de natură contractuală sau
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cvasi-delictuală (inclusiv datorate neglijenţei) sau de orice altă natură,
care rezultă din sau este conexă înregistrării sau utilizării Numelui de
Domeniu sau utilizării programului software ori al sitului web ale
Registrului, chiar dacă a fost informat despre posibilitatea existenţei
unei astfel de pierderi, inclusiv, printre altele, despre:
(i)

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

înregistrarea sau reînnoirea unui Nume de Domeniu (sau
imposibilitatea înregistrării sau reînnoirii acestuia) în beneficiul
unui Registrant sau al unui terţ ca urmare a unei erori referitoare
la identitatea acestora;
încetarea competenţei Registrului de a înregistra Nume de
Domeniu sub Domeniul de Nivel Superior;
drepturile asupra unui Nume de Domeniu care ar putea fi
revendicate de către o terţă parte;
probleme sau deficienţe tehnice;
acte sau omisiuni ale unui Registrator cu privire la solicitarea
sau cererea de înregistrare, la înregistrarea sau la reînnoirea
unui Nume de Domeniu şi care ar putea avea ca rezultat
neînregistrarea sau anularea Numelui de Domeniu respectiv;
cu excepţia cazurilor în care se demonstrează că aceste
aspecte au avut loc ca urmare a unei neglijenţe intenţionate
a Registrului.

În orice situație, răspunderea pentru daune a Registrului va fi limitată la
valoarea taxei de înregistrare aplicabile la data la care litigiul este adus
la cunoştinţa Registrului. Registrantul este de acord să nu pretindă de
la Registru alte daune sau daune de o valoare mai mare decât cele
menţionate în prezentul paragraf.
2.

Registrantul este răspunzător de toate costurile, cheltuielile sau
daunele suferite de Registru ca urmare a încălcării de către Registrant
a acestor Termeni şi condiţii. În plus, Registrantul garantează că
Registrul nu va fi atins de nicio revendicare sau dispută iniţiată de
o terţă parte şi va despăgubi Registrul pentru toate costurile şi
cheltuielile suportate sau pentru daunele suferite ca urmare a acţiunilor
introduse de terţe părţi împotriva acestuia, pe motivul că cererea de
înregistrare, înregistrarea sau utilizarea de către Registrant a Numelui
de Domeniu încalcă drepturile respectivelor terţe părţi.

3.

În cazul în care EURid este solicitată de către o autoritate de aplicare a
legii să ia acţiuni împotriva unui nume de domeniu (inclusiv dar fără a
se limita la redirecţionarea sau retragerea validităţii unui nume de
domeniu), EURid va respecta o astfel de solicitare. EURid nu poate fi
trasă la răspundere pentru niciun fel de daune şi/sau pierderi suferite
de titularul numelui de domeniu sau de oricare terţă parte ca urmare a
respectării solicitărilor.
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4.

În sensul prezentei secţiuni, termenul „Registru” se referă inclusiv la
membrii şi subcontractorii, precum şi la administratorii şi angajaţii
acestuia.

SECȚIUNEA 13.

AMENDAMENTE

1.

Termenii şi Condiţiile din prezentul document și Politica de Înregistrare
pot face obiectul modificărilor, după cum va fi prezentat în această
secţiune.

2.

În cazul în care Registrul decide modificarea Termenilor şi Condiţiilor
şi/sau a Politicii de Înregistrare, noile prevederi vor fi făcute publice prin
publicarea lor pe situl web al Registrului cu cel puţin treizeci (30) de
zile înainte de intrarea în vigoare (odată cu intrarea în vigoare la data
anunţată, noile prevederi vor înlocui Termenii si condiţiile şi/sau Politica
de Înregistrare aflate în vigoare până la acea dată). Toate înregistrările
de Nume de Domeniu se vor efectua cu respectarea Regulilor în
vigoare la data primirii solicitării sau cererii complete de înregistrare.
Posibilele preluări ale înregistrărilor numelor de domeniu care au fost
efectuate înaintea de punerea în aplicare a acestor Termeni şi Condiţii
vor fi gestionate în conformitate cu procedurile disponibile pe situl web
al Registrului.

3.

Prin derogare de la prevederile din Secțiunea 13.2 a prezentului
document, Registrul se poate exonera de respectarea perioadei
minime de treizeci (30) de zile menţionate mai sus. În această situaţie,
modificările vor intra în vigoare la data publicării lor pe situl web al
Registrului. Registrul poate face uz de această procedură numai cu
condiţia ca modificările efectuate să fie justificate de un context tehnic
naţional sau internaţional şi numai dacă au scopul de a împiedica
înregistrări de Nume de Domeniu de natură abuzivă sau speculativă.
Registrul nu are obligația de a va informa personal Registranţii în
legătură cu modificările Termenilor şi condiţiilor şi/sau ale Politicii de
Înregistrare, nici chiar în situaţia în care Registranţilor le-a fost respinsă
o cerere anterioară de înregistrare a unui Nume de Domeniu şi
respectiva cerere ar fi permisă în conformitate cu prevederile
modificate ale Termenilor şi condiţiilor şi/sau ale Politicii de
Înregistrare.

4.

SECȚIUNEA 14.

LEGEA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA COMPETENTĂ

Termenii şi condiţiile din prezentul document şi relația dintre Registru şi
Registrant, în virtutea acestor prevederi, se supun legislaţiei belgiene. În
eventualitatea unui litigiu, a unui dezacord sau a unei revendicări între
Registru şi Registrant, tribunalele din Bruxelles (Belgia) vor fi singurele
instanţe competente, cu excepţia cazurilor prevăzute în Secțiunea 15 de mai
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jos.

SECȚIUNEA 15.

MODALITĂŢI DE SOLUŢIONARE A LITIGIILOR PE CALE

EXTRAJUDICIARĂ

1.

Registrantul este de acord ca Procedurile de Rezolvare Alternativă a
Disputelor să fie dirijate de unul din furnizorii de astfel de servicii care
figurează pe situl web al Registrului.

2.

Registrantul este obligat să participe la aceste proceduri în situaţia în
care o terţă parte (un „Reclamant”) depune la furnizorul de servicii de
Rezolvare Alternativă a Disputelor, în conformitate cu Regulile de
Rezolvare Alternativă a Disputelor, o reclamaţie împotriva
Registrantului, sub motivul unei înregistrări speculative sau abuzive în
sensul articolelor 21 şi 22(1)(a) din Regulile de Politică Publică.
În plus, Registrantul sau o terţă parte au dreptul de a iniţia o procedură
de Rezolvare Alternativă a Disputelor, în conformitate cu procedurile
descrise în Reguli, in cazul in care consideră că o decizie a Registrului
intră în conflict cu prevederile Regulamentelor.

3.

În lipsa unui acord în sens contrar între părţi la Procedura de
Rezolvare Alternativă a Disputelor sau în lipsa unei stipulări contrare în
contractul dintre Registrant şi Registratorul acestuia, limba în care se
vor desfăşura Procedurile de soluţionare a litigiilor pe cale
extrajudiciară va fi limba în care a fost redactat respectivul contract.
Procedurile de soluţionare a litigiilor pe cale extrajudiciară iniţiate
împotriva Registrului se vor desfăşura în limba engleză.

4.

Disputele la care face referire prezenta secţiune vor fi guvernate de
Regulile de Rezolvare Alternativă a Disputelor în vigoare la data
deschiderii acţiunii de către reclamant, şi de regulile de procedură ale
furnizorului de servicii de soluţionare a litigiilor pe cale extrajudiciară,
publicate pe situl web al Registrului.

5.

Posibilităţile de recurs de care poate face uz Reclamantul, în cadrul
procedurilor arbitrale derulate de un arbitru unic sau de o comisie de
arbitri numiţi de furnizorul de servicii de Rezolvare Alternativă a
Disputelor, se limitează exclusiv la:
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(i)

anularea deciziei contestate a Registrului, în situaţia în care
Procedura de Rezolvare Alternativă a Disputelor se iniţiază în
baza Articolului 22(1)(b) din Regulile de politică publică; şi

(ii)

revocarea transferului Numelui de Domeniu în cazul în care
Procedura de Rezolvare Alternativă a Disputelor se iniţiază în
baza Articolului 22(1)(a) din Regulile de Politică Publică.
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