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Warunki rejestracji nazw domen

DEFINICJE

W niniejszych Warunkach rejestracji nazw domen („Warunkach”), Polityce
rejestracyjnej nazw domen, w Registration Guidelines, Zasadach Rozstrzygania
Sporów dla Domen, Polityce WHOIS i za cznikach do tych dokumentów poni sze
zapisane wielk  liter  terminy i wyra enia b  mia y nast puj ce znaczenie:

Nazwa Domeny Oznacza nazw  domeny zarejestrowan jako Domena
Najwy szego Poziomu .eu wraz z jej wariantamieu w
innych dopuszczalnych alfabetach.

Ogólne Kryteria
Kwalifikacyjne

Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne okre lone w art. 4 ust. 2
lit. (b) Rozporz dzenia w sprawie domeny .eu.

Homograf
(homografy)

Grupa Homografów

Grupa Homografów
w U yciu

Onsite Contact

Okres
obowi zywania

Oznacza zbitk  dwóch lub wi cej liter b  znaków,
wizualnie identycznych b  w pierwszym momencie do
nie odró nienia.

Zbiór nazw domen, które ze wzgl du na wyst puj ce
homografy s  wizualnie nie do odró nienia.

Oznacza zbiór homografów, w którym przynajmniej jedna
nazwa domeny jest ju  zarejestrowana b
zablokowana, zarezerwowana, wycofana, w
kwarantannie, przej ta lub zawieszona.

To fizyczna lub prawna osoba, nie zwi zana z
Rejestratorem, która zarz dza nazw  domeny od strony
technicznej i /lub serwisuje obs ug  nazwy w sieci (np.
dzia anie witryny, adresów mailowych, itp.) w imieniu
Rejestruj cego.

Oznacza (odnawialny) okres obowi zywania rejestracji
nazwy domeny liczony w latach od daty rejestracji,
wynosz cy od jednego (1) roku do dziesi ciu (10) lat.
Nazwy domen zarejestrowane w dniu 29 lutego b
zawsze odnawiane w dniu 28 lutego.

Polityka
rejestracyjna nazw
domen

Oznacza dokument dost pny na stronie internetowej
Rejestru.

Polityka WHOIS Oznacza Polityk  WHOIS, dost pn  na stronie
internetowej Rejestru.

Post powanie w ADR Ma znaczenie okre lone w Zasadach Rozstrzygania
Sporów dla Domen.

Registration
Guidelines

Oznacza techniczne wytyczne dost pne na stronie
internetowej Rejestru.

Rejestr Oznacza firm  EURid vzw (z numerem identifikacyjnym
0864240408, z siedzib  przy ul. Woluwelaan 150, B-1831
Diegem, Belgia), która zarz dza rejestrem Domen
Najwy szego Poziomu .eu i jej wariantów .eu w innych
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dopuszczalnych alfabetach, wyznaczon  do pe nienia
takiej funkcji przez Komisj  Europejsk .

Rejestrator Oznacza firm , która w drodze umowy akredytacyjnej z
Rejestrem wiadczy Us ugi Rejestracyjne Rejestruj cym.

Rejestruj cy Oznacza osob  fizyczn , firm  lub organizacj , która
zarejestrowa a Nazw  Domeny i której Dane Osobowe s
umieszczone w rejestracyjnej bazie danych i
publikowane w internetowej wyszukiwarce WHOIS.

Rozporz dzenia Odnosz  si  do dwóch dokumentów: Rozporz dzenia w
sprawie domeny .eu oraz Regu  Porz dku Publicznego.

Rozporz dzenie w
sprawie domeny .eu

Oznacza rozporz dzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu
Europejskiego  i  Rady  z  dnia  22  kwietnia  2002  r.  w
sprawie wprowadzania w ycie Domeny Najwy szego
Poziomu .eu, Dz.U. L, 113, 30 kwietnia 2002 r., str. 1–5.
oraz jego mo liwych, kolejnych uzupe nie

Regu y Porz dku
Publicznego

Przepisy

Oznacza Rozporz dzenie Komisji Europejskiej (WE) nr
874/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 ustanawiaj ce regu y
porz dku publicznego dotycz  wprowadzenia w ycie i
funkcji  Domeny  Najwy szego  Poziomu  .eu  oraz  zasady
reguluj ce rejestracj , OJ L, 162, 30 kwiecie  2004, str.
40-50 wraz z dodatkami.

Oznacza wszystkie przepisy i rozporz dzenia maj ce
zastosowanie dla .eu oraz wariantów .eu w innych
dopuszczalnych alfabetach w Drugim i Najwy szym
Poziomie, w tym bez wyj tku, Rozporz dzenie 733/2002,
Rozporz dzenie 874/2004, Rozporz dzenie 1654/2005,
ich uzupe nienia, Polityk  rejestracyjn  nazw domen,
niniejsze Warunki, Polityk  WHOIS, przepisy ADR oraz
dodatki do przepisów ADR,  opublikowane na stronie
EURid  (www.eurid.eu), Czeskiego S du Arbitra owego
(www.adr.eu) oraz Centrum Arbitra u i Mediacji przy
WIPO (www.wipo.int) i inne.

Strona internetowa
Rejestru

oznacza stron  mieszcz  si  pod adresem
http://www.eurid.eu.

Zasady
Rozstrzygania
Sporów dlaDomen

Oznaczaj  procedur  alternatywnego rozstrzygania
sporów (ADR), o której mowa w art. 22 Regu  porz dku
publicznego (Public Policy Rules).

Niniejsze Warunki cznie z Polityk  rejestracyjn  nazw domen, Zasadami
Rozstrzygania  Sporów  dla  Domen  oraz  Rozporz dzeniami  okre laj  prawa  i
obowi zki Rejestru, Rejestratora oraz Rejestruj cego, w sprawie rejestracji Nazw
Domen, ich odnawiania oraz wszelkich innych czynno ci zwi zanych z Nazw
Domeny.

C 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

Do rejestracji  Nazwy Domeny s  uprawnione wy cznie osoby fizyczne, firmy lub
organizacje, które spe niaj  Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne.
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C 2. ZASADA „KTO PIERWSZY, TEN LEPSZY”, WYMAGANIA TECHNICZNE I
DOTYCZ CE DOST PNO CI NAZWY DOMENY; NAZWY ZABLOKOWANE I ZAREZERWOWANE

1. O ile Przepisy nie stanowi  inaczej, Rejestr rejestruje Nazwy Domen na
zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”, zgodnie z warunkami okre lonymi w
niniejszym dokumencie.

W kwestii stwierdzenia rejestracji jedynym i decyduj cym punktem
rozstrzygaj cym jest dzie  i godzina otrzymania  przez system Rejestru
kompletnego i poprawnego technicznie zg oszenia rejestracyjnego dla danej
Nazwy Domeny, jak wyznaczone w  Registration Gudelines.

2. Jako Nazw  Domeny mo na zarejestrowa  tylko poni sze rodzaje nazw:

(i) dost pne nazwy – nazwa jest dost pna, je li:

a. nie zosta a ju  zarejestrowana jako Nazwa Domeny;
b. nie jest zarezerwowana, zablokowana ani uznana za

„niepodlegaj  rejestracji", o czym Rejestr zosta  powiadomiony
zgodnie z Regu ami porz dku publicznego, o ile Przepisy nie
stanowi  inaczej;

c. nie nale y do Grupy Homografów w U yciu

(ii) nazwy domen powinny spe nia  nast puj ce warunki techniczne oraz
leksykalne:
a. nazwa powinna sk ada  si  z minimum 2 znaków jeszcze przed

konwersj  na kod ACE (nie licz c Domeny Najwy szego Poziomu
we wszystkich dopuszczalnych alfabetach). Nazwa Domeny mo e
by  maksymalnie d uga na 63 znaki (nie licz c Domeny
Najwy szego Poziomu we wszystkich dopuszczalnych alfabetach)
a to po konwersji na format ACE i zamianie du ych liter na ma e;

b. litery z alfabetu aci skiego, greckiego oraz cyrylicy u yte w
nazwie powinny pochodzi  z oficjalnej listy dost pnych znaków
(opublikowanej na internetowych stronach Rejestru w systemie
UNICODE);

c. znaki tworz ce nazw  musz  pochodzi  z tego samego alfabetu
co ko cówka Najwy szego Poziomu (“parowanie alfabetów”).;

d. nazwa mo e sk ada  si  wy cznie z liter jednego i tego samego
alfabetu, które posiadaj  swoj  reprezentacj  w systemie
UNICODE oraz z cyfer od „0” do „9” i / lub my lnika (“-”);

e. nie mo e zaczyna  si  ani ko czy  my lnikiem ani dywizem (“-”);
f. nie mo e zawiera  my lnika (“-”) na trzeciej i czwartej pozycji

jednocze nie, z wyj tkiem sytuacji, w której nazwa zaczyna si
znakami “xn”;

g. nazwa nie mo e byc to sama z kodem pa stwowym alpha-2;
h. je li nazwa zaczyna si  znakami “xn--” to nie mo e sk ada  si  z

adnych innych znaków ni aci skie litery “A” do “Z” oraz “a” do
“z”, my lnika (“-”) oraz z innych cyfer ni  “0” do “9”.

Wszystkie powy sze warunki musz  by  spe nione.

C 3. OBOWI ZKI REJESTRUJ CEGO

W Okresie obowi zywania Rejestruj cy zobowi zuje si  do:

1. pilnowania dok adno ci, kompletno ci i aktualno ci informacji
kontaktowych, o których mowa w Polityce rejestracyjnej, podawanych (i)
Rejestratorowi, z którym zawar  umow , oraz (ii) Rejestrowi (za
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po rednictwem Rejestratora). Ponadto Rejestruj cy o wiadcza i gwarantuje,
e podany Rejestrowi adres mailowy jest adresem poprawnie dzia aj cym;

2. stosowania Nazwy Domeny w sposób, który nie narusza praw stron trzecich,
stosownych przepisów prawa, w tym przepisów dotycz cych dyskryminacji
ze wzgl du na ras , j zyk, p , wyznanie lub przekonania polityczne;

3. niestosowania Nazwy Domeny (i) w z ej wierze ani (ii) do celów niezgodnych
z prawem.

C 4. WIADCZENIA I GWARANCJE REJESTRUJ CEGO

Rejestruj cy o wiadcza i gwarantuje, e:

1. spe nia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne, a je li przestanie je spe nia , to za
po rednictwem Rejestratora niezw ocznie poinformuje o tym Rejestr,

2. wszystkie informacje przekazane Rejestrowi w trakcie procesu rejestracji
Nazwy Domeny s  prawdziwe, kompletne i dok adne;

3. rejestracja Nazwy Domeny zosta a dokonana w dobrej wierze, w celach
zgodnych z prawem oraz nie narusza praw stron trzecich;

4. Nazwa Domeny nie jest sprzeczna z porz dkiem publicznym ani zasadami
moralno ci (np. nie jest obsceniczna ani obra liwa) oraz nie jest sprzeczna z
prawem;

5. w ca ym Okresie obowi zywania rejestracji b dzie przestrzega  niniejszych
Warunków oraz wszystkich innych stosownych Zasad.

C 5. OPLATY I STAWKI

1. Wysoko  op at pobieranych przez Rejestr od Rejestratorów za rejestracj ,
odnowienie, przed enie okresu obowi zywania rejestracji, przeniesienie
lub reaktywacj  Nazw Domen mo na sprawdzi  na stronie internetowej
Rejestru.

2. Uiszczenie nale nych op at, za któr  odpowiedzialny jest wy cznie
Rejestruj cy, odbywa si  za po rednictwem Rejestratora. Rejestr nie ponosi
adnej odpowiedzialno ci za niedope nienie przez Rejestratora powy szych

zobowi za , w tym za sytuacje, w których takie zaniedbania doprowadz  do
niezarejestrowania lub anulowania danej Nazwy Domeny.

C 6. OKRES OBOWI ZYWANIA, ODNOWIENIE I PRZED ENIE
OKRESU OBOWI ZYWANIA REJESTRACJI NAZWY DOMENY

1. Okres obowi zywania rejestracji Nazwy Domeny rozpoczyna si  i ko czy jak
wyznaczone powy ej w definicji Okresu obowi zywania.

O ile niniejsze Warunki nie stanowi  inaczej, Okres obowi zywania jest
automatycznie odnawiany na kolejny rok jak okre lone z góry w definicji
Okresu.

2. Rejestruj cy  ma  prawo  do  zrezygnowania  z  dalszej  rejestracji  Nazwy
Domeny zgodnie z warunkami umowy, jak  zawar  ze swoim Rejestratorem.
Wypowiedzenie umowy chodzi do skutku, tylko je li Rejestr otrzyma przed
ko cem Okresu obowi zywania rejestracji wniosek o rozwi zanie umowy,
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przes any przez Rejestratora. Je eli Rejestr nie otrzyma takiego wniosku,
mo e  dochodzi  nale nych  op at  za  odnowienie  na  nowy  Okres
obowi zywania, zgodnie z procedur  okre lon  w rozdziale 9 Polityki
rejestracyjnej.

3. Rejestr nie musi informowa  Rejestruj cego z wyprzedzeniem o zbli aj cym
si  ko cu Okresu obowi zywania.

4. Rejestr jest upowa niony do natychmiastowego umieszczenia w
kwarantannie lub anulowania Nazwy Domeny w przypadku naruszenia
Przepisów przez Rejestruj cego.

C 7. PRZENIESIENIE NAZWY DOMENY

1. Zgodnie z Cz ci  8, zdefiniowan  poni ej, Rejestruj cy ma prawo do
przeniesienia Nazwy Domeny na nowego Rejestruj cego oraz/lub
przeniesienia do innego akredytowanego Rejestratora zgodnie z procedur
opisan  w Cz ci 10 Polityki rejestracyjnej, o ile spe nione s  poni sze
warunki:

1) Nazwa Domeny jest przeniesiona na nowego Rejestruj cego je li ten
potwierdzi , e spe nia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne;

2) Rejestrator wyznaczony do przeniesienia posiada wystarczaj ce
rodki p atnicze na swoim koncie do uiszczenia pe nej op aty

Rejestrowi za takie przeniesienie;

dope niaj c wyznaczone procedury Rejestrator oraz Rejestruj cy
uznaje tym samym i gwarantuje wa no  przeniesienia dla danej
nazwy Domeny.

2. Zablokowan  Nazw  Domeny mo na przenie  wy cznie w przypadku
           decyzji podj tej przez:

           (a) Zespó  ADR lub; lub
           (b) s d Pa stwa Cz onkowskiego

3.         W ramach Okresu rejestracyjnego Nazw  Domeny mo na przenie  w ka dej
chwili na prawomocnych spadkobierców Rejestruj cego (po jego mierci) lub
na nabywc  maj tku Rejestruj cego (w przypadku gdy dzia alno
Rejestruj cego zostanie obj ta post powaniem opisanym w Regu ach
porz dku publicznego) po przedstawieniu stosownych dokumentów i pod
warunkiem e spadkobiercy i nabywca maj tku spe niaj  wymagania
Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, które zosta y okre lone w Cz ci 1
niniejszego dokumentu. Przeniesienie takie powinno by  zrealizowane
zgodnie z procedurami wyznaczonymi w Cz ci 10, Polityki rejestracyjnej.

4.   Je li  Rejestrator  nie  dostarczy  Rejestruj cemu  unikatowego  kodu
autoryzacyjnego zgodnie z wytycznymi okre lonymi w Cz ci 10 Polityki
rejestracyjnej, Rejestruj cy mo e za da  bezpo rednio u Rejestru o
przes anie takiego kodu, o ile Rejestruj cy mo e wykaza , e podj  wszelkie
nale ne starania celem uzyskania takiego kodu od Rejestratora i e
Rejestrator nie dostarczy  rzeczonego kodu. W takim przypadku, po z eniu
wniosku od Rejestruj cego i po sprawdzeniu informacji dostarczonych przez
Rejestruj cego, Rejestr mo e zdecydowa  o bezpo rednim wydaniu kodu
autoryzacyjnego Rejestruj cemu.

5.   W adnym przypadku Rejestr nie b dzie odpowiedzialny za realizacj
przeniesienia Nazwy Domeny. Rejestrator (obecny oraz / lub przysz y) i
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Rejestruj cy (obecny oraz /  lub przysz y)  b  wspólnie oraz ca kowicie i
wy cznie odpowiedzialni za prawid owe zrealizowanie wniosku o
przeniesienie Nazwy Domeny, przez co rozumie si  w ciwe
udokumentowanie wniosku i opatrzenie podpisem przez osob  upowa nion
do sk adania takiego wniosku.

6.        Dla unikni cia wszelkich w tpliwo ci i nieporozumie , w przypadku
           przeniesienia w zgodzie z Cz ci  10.3 Polityki rejestracyjnej, Okres
           rejestracyjny dla Nazwy Domeny pozostanie niezmieniony.

C 8. ZAWIESZONE, ZABLOKOWANE I WYCOFANE NAZWY DOMEN;
REGISTRY LOCK (BLOKADA NAZWY DOMENY)

1. Rejestr zawiesza Nazw  Domeny:

(i) na czterdzie ci (40) dni, je li i o ile Rejestr otrzyma  od Rejestratora
wniosek o anulowanie rejestracji Nazwy Domeny na warunkach
opisanych w cz ci 6 ust. 2 niniejszego dokumentu.
Czterdziestodniowy okres zawieszenia rozpoczyna si  (a) w dniu
podanym we wniosku o anulowanie lub (b) w dniu wystawienia
wniosku o anulowanie, w przypadku gdy data podana we wniosku
przypada wcze niej, albo je li data nie by a podana w niniejszym
wniosku;

(ii) w stosunku do której Rejestr za da  od Rejestruj cego zmiany
Rejestratora zgodnie z postanowieniami cz ci 10 ust. 1 Polityki
rejestracyjnej.

W powy szych przypadkach nie mo na d ej u ytkowa  Nazwy Domeny. W
internetowej wyszukiwarce WHOIS Rejestru takie Nazwy Domen maj  status
„zawieszona”.

2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powy ej:

(i) Rejestruj cy mo e wnioskowa  o reaktywacj  zawieszonej Nazwy
Domeny albo o jej przeniesienie w zgodzie z Cz ci  11 Polityki
rejestracyjnej. Rejestr dokonuje ponownej aktywacji zawieszonej
nazwy  domeny,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  (i),  wy cznie  po
otrzymaniu wniosku z onego przez Rejestratora wybranego przez
Rejestruj cego oraz pod warunkiem, e Rejestrator dysponuje
nale nymi rodkami p atniczymi na swoim koncie do pe nego
pokrycia reaktywacji Nazwy Domeny.

(ii) spadkobiercy Rejestruj cego (po jego mierci) lub odpowiedni
zarz dca (w przypadku gdy dzia alno  Rejestruj cego zostanie
obj ta  post powaniem  opisanym  w  art.  19  ust.  2  Regu  porz dku
publicznego) mog  wnioskowa  o rejestracj  Nazwy Domeny, która
przebywa w kwarantannie, w imieniu spadkobierców lub nabywcy
maj tku Rejestruj cego, zgodnie z procedur  okre lon  w Polityce
rejestracyjnej.

Je eli w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powy ej, Nazwa
Domeny nie zostanie ponownie aktywowana lub zarejestrowana przez
spadkobierców Rejestruj cego (po jego mierci) lub odpowiedniego
zarz dcy (w przypadku gdy dzia alno  Rejestruj cego zostanie obj ta
post powaniem opisanym w art. 19 ust. 2 Regu  porz dku publicznego), to
po up ywie 40-dniowego okresu zawieszenia Rejestr automatycznie
przeka e Nazw  Domeny do ogólnodost pnej rejestracji.



v.10.0

7

3. Rejestr blokuje Nazw  Domeny:

a. któr  s d Pa stwa Cz onkowskiego uzna za oszczercz , rasistowsk
lub sprzeczn  z porz dkiem publicznym, po otrzymaniu
powiadomienia o decyzji s du zgodnie z art. 18 Regu  porz dku
publicznego. Po otrzymaniu powiadomienia o ostatecznym
postanowieniu s du Nazwa Domeny zostaje wycofana i zablokowana
przed rejestracj  przez ca y okres obowi zywania danego
postanowienia s du;

b. w przypadku gdy zostanie powiadomiony, e toczy si  Post powanie
w ADR lub post powanie prawne, do czasu zako czenia tych
procedur i powiadomienia Rejestru o wydanej decyzji; w takim
wypadku (a) Nazwy Domeny nie mo na przenie  na innego
Rejestruj cego oraz /lub innego akredytowanego Rejestratora oraz
(b) Rejestruj cy nie mo e zmieni  swoich danych kontaktowych dla
zablokowanej Nazwy Domeny.

c. w przypadku, gdy powiadomi  Rejestruj cego i/lub Rejestratora
zgodnie z punktem 12.2 Polityki rejestracyjnej.

4. Rejestr wycofuje Nazw  Domeny po og oszeniu decyzji Zespo u ADR w
Post powaniu w ADR lub postanowienia s du.

5. Rejestr mo e wycofa  rejestracj  Nazwy Domeny z w asnej inicjatywy i bez
wszczynania sporu w pozas dowym procesie rozstrzygania sporów
wy cznie w przypadku:

(i) zaleg ych niesp aconych d ugów lub
(ii) niewype nienia przez Rejestruj cego jednego z Ogólnych Kryteriów

Kwalifikacyjnych, lub
(III) naruszenia przez Rejestruj cego Zasad. Wycofanie musi odbywa  si

zgodnie z procedur  okre lon  w cz ci 12 Polityki rejestracyjnej.

6. W ka dym momencie Rejestrator mo e wnioskowa  do Rejestru o Aktywacj
tzw. Registry Lock (Blokady Nazwy Domeny) dla danej Nazwy. Us uga
Registry Lock s y zabezpieczeniu Nazwy Domeny przed przypadkowymi i
niepo danymi zmianami, przeniesieniem czy wymazaniem, a to poprzez
za enie blokady na Nazw  Domeny. W okresie w którym us uga Registry
Lock jest aktywowana dla danej Nazwy Domeny, rzeczona Nazwa Domeny
nie mo e by  wymazana, akutalizowana czy przenoszona na innego
Rejestruj cego czy do innego Rejestratora.

C 9. NADANE PRAWA

1. Wraz z rejestracj  Nazwy Domeny Rejestruj cy uzyskuje ograniczone,
podlegaj ce przeniesieniu, odnawialne, wy czne prawo do stosowania
Nazwy Domeny przez Okres obowi zywania rejestracji, o ile Przepisy nie
stanowi  inaczej. Rejestruj cy nie mo e dochodzi adnych innych praw, z
wyj tkiem okre lonych w niniejszym dokumencie.

2. Rejestruj cy nie ma prawa do wycofania si  po zarejestrowaniu Nazwy
Domeny.

C 10. KORESPONDENCJA MI DZY REJESTREM A REJESTRUJ CYM

1. Ca a oficjalna korespondencja mi dzy Rejestrem a Rejestruj cym odbywa
si  za pomoc  poczty elektronicznej:
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(i) do Rejestru, kierowana na adres: info@eurid.eu;
(ii) do Rejestruj cego, kierowana na: kontaktowy adres mailowy, podany

Rejestrowi za po rednictwem Rejestratora i udost pniony w
internetowej wyszukiwarce WHOIS.

2. Ca a oficjalna korespondencja mi dzy Rejestrem a Rejestruj cym odbywa
si  w jednym z oficjalnych j zyków Unii Europejskiej.

C 11. PRYWATNO  I OCHRONA DANYCH

Rejestracja Nazwy Domeny oraz akceptacja Warunków oznacza, e Rejestruj cy i
Onsite Contact (je li taki istnieje) upowa nia Rejestr do przetwarzania danych
osobowych i innych potrzebnych do obs ugi systemu Nazwy Domeny zgodnie z
Polityk  Prywatno ci oraz Polityk  WHOIS, dost pnych na stronach Rejestru.

W celu zapewnienia akuratno ci danych rejestracyjnych zgodnie z wymogami
Rozporz dzenia/Rozporz dze  oraz w innych celach administracyjnych, Rejestr
mo e wspó pracowa  z podmiotami przetwarzaj cymi dane oraz ich
podwykonawcami w celu przetwarzania danych osobowych Rejestruj cego
zawartych w rejestracyjnej bazie danych Rejestru, zawsze w imieniu i zgodnie z
instrukcjami Rejestru.

C 12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO CI

1. Rejestr nie ponosi adnej ustawowej, deliktowej (w tym wynikaj cej z
zaniedbania) ani innej odpowiedzialno ci za straty, w tym straty
bezpo rednie i po rednie, wynikowe lub za utrat  zysku, wynikaj ce z
rejestracji lub zwi zane z rejestracj  b  stosowaniem Nazwy Domeny albo
wynikaj ce ze stosowania jego oprogramowania lub korzystania z jego
strony internetowej, nawet je li Rejestr zosta  powiadomiony o mo liwo ci
wyst pienia takich strat, w tym mi dzy innymi zwi zanymi z:

(i) rejestracj  lub odnowieniem (lub brakiem rejestracji b
odnowienia)  Nazwy  Domeny  na  rzecz  Rejestruj cego  lub  strony
trzeciej, spowodowanymi b dami zwi zanymi z ich to samo ci ;

(ii) wyga ni ciem uprawnie  Rejestru do rejestrowania nazw domen w
ramach Domeny Najwy szego Poziomu;

(iii) prawami, jakie strona trzecia mo e zg osi  do Nazwy Domeny;
(iv) problemami lub usterkami technicznymi;
(v) czynno ciami lub zaniedbaniami Rejestratora dotycz cymi

rejestracji lub odnowienia Nazwy Domeny, które mog
spowodowa  anulowanie takiej Nazwy Domeny; z wyj tkiem sytuacji,
w których udowodnione zostanie celowe uchybienie ze strony
Rejestru.

W  ka dym  przypadku  odpowiedzialno  odszkodowawcza  Rejestru  jest
ograniczona do wysoko ci kwoty op aty rejestracyjnej, obowi zuj cej w
chwili powstania sporu z Rejestrem. Rejestruj cy wyra a zgod  na
niedochodzenie od Rejestru wy szych lub innych odszkodowa .

2. Rejestruj cy  jest  odpowiedzialny  za  wszystkie  koszty,  wydatki  i
odszkodowania wyp acone przez Rejestr w zwi zku z naruszeniem przez
Rejestruj cego niniejszych Warunków. Ponadto Rejestruj cy zwalnia Rejestr
od odpowiedzialno ci za wnoszone roszczenia lub spory wszczynane przez
stron  trzeci  oraz zwraca Rejestrowi wszelkie poniesione koszty i wydatki,
a tak e wyp acone odszkodowania zwi zane z dzia aniami stron trzecich,



v.10.0

9

podj tymi wobec Rejestru w zwi zku z domniemaniem naruszenia praw
stron trzecich przez rejestracj  lub stosowanie Nazwy Domeny przez
Rejestruj cego.

3. W przypadku gdy organ egzekucyjny wezwie EURid do podj cia
jakichkolwiek dzia  w zwi zku z nazw  domeny (w tym mi dzy innymi do
przekierowania lub uniewa nienia nazwy domeny), EURid zastosuje si  do
takiego wezwania. EURid nie mo e by  poci gany do odpowiedzialno ci za
szkody lub straty, jakie w zwi zku z takim zastosowaniem poniesie
Rejestruj cy lub jakakolwiek osoba trzecia.

4. Dla celów niniejszej cz ci okre lenie „Rejestr” oznacza tak e jego cz onków
i podwykonawców, cznie z dyrektorami i pracownikami tych podmiotów.

C 13 ZMIANY

1. Niniejsze Warunki oraz Polityka rejestracyjna mog  by  zmieniane zgodnie
z postanowieniami niniejszej Cz ci.

2. W przypadku gdy Rejestr zdecyduje o zmianie niniejszych Warunków i/lub
Polityki rejestracyjnej, poda nowe warunki do wiadomo ci publicznej,
zamieszczaj c je na swojej stronie internetowej co najmniej trzydzie ci (30)
dni przed ich wej ciem w ycie (a w dniu wej cia w ycie owe nowe warunki
stan  si  Warunkami i/lub Polityk  rejestracyjn ). Ka da rejestracja Nazwy
Domeny b dzie realizowana zgodnie z Przepisami obowi zuj cymi w dniu
efektywnej rejestracji Nazwy Domeny. Ewentualne zapisy dotycz ce
rejestracji nazw domen powsta e przed wej ciem niniejszych Warunków w
ycie b  podlega y zarz dzaniu zgodnie z procedurami dost pnymi na

stronie internetowej Rejestru.

3. Na  mocy  wyj tku  od  postanowienia,  okre lonego  w  cz ci  13  ust.  2
niniejszych Warunków, Rejestr mo e odej  od wspomnianego minimalnego
okresu trzydziestu (30) dni. Takie zmiany wchodz  w ycie w dniu ich
og oszenia na stronie internetowej Rejestru. Rejestr mo e stosowa
niniejsz  procedur  zmian wy cznie pod warunkiem, e modyfikacje
usprawiedliwione s  stosownymi krajowymi lub mi dzynarodowymi
uwarunkowaniami technicznymi oraz e maj  zapobiega  spekulacyjnej albo
niezgodnej z prawem rejestracji.

4. W adnym wypadku Rejestr nie b dzie w aden sposób zobowi zany
osobi cie powiadamia  Rejestruj cych o planowanych b  dokonanych
zmianach niniejszych Warunków i/lub Polityki rejestracyjnej.

C 14. OBOWI ZUJ CE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze Warunki oraz wszelkie stosunki mi dzy Rejestrem a Rejestruj cym
podlegaj  przepisom prawa belgijskiego. W przypadku sporów, nieporozumie  lub
post powania s dowego mi dzy Rejestrem i  Rejestruj cym wy czn  jurysdykcj

 s dy  w  Brukseli  (Belgia),  z  wyj tkiem  spraw,  o  których  mowa  w  cz ci  15
niniejszych Warunków.

C 15. PROCEDURA ALTERNATYWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW
(„ADR”)

1. Rejestruj cy  przyjmuje  do  wiadomo ci,  e  Post powanie  w  ADR  musi
odbywa  si  przed jednym z dostawców us ug wymienionych na stronie
internetowej Rejestru.
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2. Rejestruj cy musi uczestniczy  w Post powaniu w ADR, je eli strona trzecia
(„Strona zg aszaj ca skarg ”), zgodnie z Zasadami Rozstrzygania Sporów
dla  Domen,  zg osi  si  do  Dostawcy  Us ug  ADR  i  wniesie  przeciwko
Rejestruj cemu skarg  dotycz  rejestracji spekulacyjnej lub niezgodnej z
prawem, okre lonych w art. 21 i 22 ust. 1 lit. (a) Regu  porz dku publicznego.

Rejestruj cy lub strona trzecia maj  ponadto prawo do rozpocz cia
Post powania w ADR zgodnie z procedurami okre lonymi w Zasadach, je eli
uwa aj , e decyzja podj ta przez Rejestr jest sprzeczna z
Rozporz dzeniami.

3. O ile strony Post powania w ADR nie postanowi  inaczej lub o ile umowa
mi dzy Rejestruj cym a jego Rejestratorem nie stanowi inaczej,
Post powanie ADR prowadzone jest w j zyku wy ej zmiankowanej umowy.
Wszystkie Post powania w ADR przeciwko Rejestrowi s  prowadzone w

zyku angielskim.

4. Wszystkie spory okre lone w niniejszej cz ci b  rozstrzygane zgodnie z
Zasadami Rozstrzygania Sporów dla Domen, które obowi zuj  w chwili

enia skargi, oraz zgodnie z zasadami post powania Dostawcy Us ud
ADR, opublikowanymi na stronie internetowej Rejestru.

5. Zado uczynienie stronie zg aszaj cej skarg  we wszelkich post powaniach
toczonych przed arbitrem (izb  arbitra ow ), powo anym przez Dostawc
Us ug ADR, jest bezwzgl dnie ograniczone i zprowadza si  do wycofania lub
przeniesienia Nazwy Domeny w przypadku gdy Post powanie w ADR zosta o
wszcz te na mocy art. 22 ust. 1 lit. (b) Regu  porz dku publicznego.


