Polityka WHOIS
Niniejsza Polityka WHOIS oraz Polityka Prywatności przedstawiają szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z wyszukiwarki
internetowej WHOIS.
Polityka WHOIS przejmuje definicje pojęć podane w Warunkach i/lub Zasadach
Rozstrzygania Sporów dla Domen.
Wyszukiwarka internetowa WHOIS
Rejestrując Nazwę Domeny, Rejestrujący zobowiązany jest do akceptacji Warunków, tym
samym upoważniając Rejestr do udostępniania określonych danych kontaktowych wraz z
innymi danymi technicznymi w wyszukiwarce internetowej WHOIS w celu zapewnienia
jawności systemu nazw domen. Wpisując zapytanie w wyszukiwarce internetowej WHOIS,
można znaleźć zarówno informacje o Rejestrującym, jak i dane kontaktowe osób
odpowiedzialnych za zarządzanie i obsługę techniczną Nazwy Domeny.
Cel
Wyszukiwarka internetowej WHOIS jest udostępniona celem dostarczania możliwie
dokładnych i aktualnych informacji na temat danych kontaktowych osób administrujących
nazwami domen oraz opiekunów technicznych tych domen.
Świadome podawanie fałszywych informacji przez Rejestrującego stanowi naruszenie
Przepisów.
Informacje publikowane przez wyszukiwarkę internetową WHOIS
Jeżeli Rejestrujący jest osobą prawną, Rejestr publikuje następujące dane:
 nazwę organizacji
 miasto i kraj
 adres e-mail
 język
Jeżeli Rejestrujący jest osobą fizyczną, Rejestr publikuje adres e-mail i język abonenta.
Osoby fizyczne rejestrujące Nazwę Domeny mogą zostać poinformowane przez
Rejestratora o możliwości stworzenia i używania adresu e-mail przeznaczonego do
publikacji w wyszukiwarce WHOIS, innego niż ich osobisty adres e-mail.
Żadne inne zebrane informacje nie zostaną ujawnione stronom trzecim, chyba że będzie
wymagać tego nasza Polityka Prywatności opisana poniżej.
Ujawnienie danych osobowych
Strony trzecie mogą mieć uzasadnione powody zwrócenia się o ujawnienie danych
osobowych niepublikowanych w wyszukiwarce internetowej WHOIS, które są przetwarzane
przez Rejestr zgodnie z Polityką Prywatności.
Strona trzecia zwracająca się o ujawnienie takich danych musi w tym celu wypełnić
wniosek oraz:
 podać swoją tożsamość;
 podać i uzasadnić powody złożenia wniosku;
 zobowiązać się do niewykorzystania udostępnionych jej informacji do celów innych
niż zasadnie umotywowane we wniosku.
Dostęp do danych osobowych zostanie udzielony wyłącznie w przypadku, gdy strona
trzecia wnioskująca o ujawnienie tych danych spełni wszystkie wymogi lub gdy właściwy
organ ścigania, organ sądowy lub inny właściwy organ działający na terenie Unii
Europejskiej, uprawniony do otrzymywania dostępu do wspomnianych danych, zażąda od
Rejestru ich ujawnienia.
Ochrona danych WHOIS przed niewłaściwym wykorzystaniem
W celu ochrony danych osobowych publikowanych w wyszukiwarce WHOIS przed
niewłaściwym wykorzystaniem Rejestr wdrożył różne środki bezpieczeństwa, w tym
ograniczenie liczby zapytań.
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Wpisanie zapytania do wyszukiwarki internetowej WHOIS nie uprawnia do wykorzystania
uzyskanych informacji w celu:
 umożliwienia, ułatwienia lub wspierania w inny sposób przekazywania niechcianych
reklam handlowych ani innych niezamawianych wiadomości pocztą elektroniczną
lub innymi metodami;
 stosowania reklamy docelowej w jakikolwiek sposób;
 spamowania lub w inny sposób narażania Rejestrującego lub osób
odpowiedzialnych za zarządzanie i wsparcie techniczne na jakiekolwiek
niedogodności.
Dostępność internetowa
Dostępne są specjalne narzędzia ułatwiające dostęp osobom niewidzącym i
niedowidzącym. Po uzyskaniu od Rejestratora nazwy użytkownika i hasła osoby niewidzące
i niedowidzące mogą za pośrednictwem bezpiecznej wyszukiwarki internetowej WHOIS
wysyłać zapytania dotyczące Nazw Domen.
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