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DEFINICJE
W niniejszych Warunkach rejestracji nazwy domeny .eu („Warunkach”), Polityce rejestracyjnej
domeny .eu, Wytycznych dotyczących rejestracji, Zasadach rozstrzygania sporów dotyczących
domeny .eu, Zasadach Sunrise, Polityce WHOIS i załącznikach do tych dokumentów poniższe
zapisane wielką literą terminy i wyrażenia mają następujące znaczenie:
Fazowy Okres
Rejestracyjny

Oznacza czteromiesięczny okres poprzedzający rozpoczęcie otwartej
rejestracji Nazw Domen, w którym prawo do rejsestracji Nazw Domen
mają wyłącznie posiadacze Praw Uprzednich ustanowionych lub
uznanych przez prawo krajowe i/lub wspólnotowe oraz Osoby Prawa
Publicznego, o którym mowa w rozdziale IV Zasad porządku
publicznego, ogłoszony zgodnie z postanowieniami tego rozdziału lub
inny podobny okres wyznaczony przez Rejestr w podobnym celu.
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Nazwa Domeny

oznacza nazwę domeny zarejestrowaną bezpośrednio jako Domena
Najwyższego Poziomu .eu lub taką, dla której złożono Wniosek
rejestracyjny do Rejestru.

Ogólne Kryteria
Kwalifikacyjne

Ogólne kryteria kwalifikacyjne określone w art. 4 ust. 2 lit. (b)
Rozporządzenia w sprawie domeny .eu.

Okres obowiązywania

oznacza (odnawialny) okres jednego (1) roku rejestracji Nazwy
Domeny, o którym mowa w części 6 niniejszego dokumentu.

Polityka rejestracyjna

oznacza dokument dostępny na stronie internetowej Rejestru.

Polityka WHOIS

oznacza Politykę WHOIS, dostępną na stronie internetowej Rejestru.

Postępowanie w ADR

ma znaczenie określone w Zasadach rozstrzygania sporów
dotyczących domeny .eu.

Rejestr

Oznacza Europejski Rejestr Domen Internetowych (w skrócie: EURid
vzw/asbl), organizację o celu niezarobkowym, założoną i działającą
zgodnie z prawem belgijskim, z siedzibą w Park Station, Woluwelaan
150, 1831 Diegem (Belgia).

Rejestrator

oznacza osobę fizyczną lub prawną, która w drodze umowy z
Rejestrem świadczy usługi rejestracji Nazw Domen Rejestrującym.

Rejestrujący

oznacza osobę fizyczną, firmę lub organizację będące posiadaczem
Nazwy Domeny lub które zgłosiły Wniosek o rejestrację Nazwy
Domeny.

Rozporządzenia

oznaczają Rozporządzenie w sprawie domeny .eu oraz Zasady
porządku publicznego.

Rozporządzenie w
sprawie domeny .eu

oznacza rozporządzenie (WE) nr 733/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzania w życie
Domeny Najwyższego Poziomu .eu, Dz.U. L, 113, 30 kwietnia 2002 r.,
str. 1–5.

Strona internetowa
Rejestru

Wniosek

oznacza stronę mieszczącą się pod adresem

http://www.eurid.eu.
oznacza kompletny, poprawny pod względem technicznym wniosek o
rejestrację Nazwy Domeny złożony do Rejestru i spełniający
wymagania określone w (a) części 3 Zasad Sunrise oraz w (b)
Wytycznych dotyczących rejestracji.
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Wytyczne dotyczące
rejestracji

oznaczają wytyczne techniczne dostępne na stronie internetowej
Rejestru.

Zasady

oznaczają Warunki, Politykę rejestracyjną, Zasady rozstrzygania
sporów dotyczących domeny .eu, Zasady Sunrise (jeśli dotyczy),
Wytyczne dotyczące rejestracji oraz Rozporządzenia.

Zasady porządku
publicznego

oznaczają rozporządzenie (WE) nr 874/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie
wprowadzania w życie i funkcji Domeny Najwyższego Poziomu .eu
oraz zasad rejestracji, Dz.U. L, 162, 30 kwietnia 2004 r., str. 40–50.

Zasady rozstrzygania
sporów dotyczących
domeny .eu

oznaczają procedurę pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR), o
której mowa w art. 22 Zasad porządku publicznego (Public Policy
Rules).

Zasady Sunrise

oznaczają warunki obowiązujące w Fazowym Okresie Rejestracyjnym,
dostępne na stronie internetowej Rejestru.

CEL I ZAKRES
Niniejsze Warunki łącznie z Polityką rejestracyjną, Zasadami rozstrzygania sporów dotyczących
domeny .eu, Zasadami Sunrise (jeśli dotyczą) oraz Rozporządzeniami określają prawa i obowiązki
Rejestru oraz Rejestrującego, związane z Wnioskami dotyczącymi rejestracji Nazwy Domeny, samej
rejestracji i jej odnawiania oraz wszystkich spraw związanych z daną Nazwą Domeny.
Niniejsze Warunki wchodzą w życie dnia 1 października 2005 r.
CZĘŚĆ 1. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE
Do rejestracji Nazwy Domeny są uprawnione wyłącznie osoby fizyczne, firmy lub organizacje, które
spełniają Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne.
CZĘŚĆ 2. ZASADA „PIERWSZY PRZYBYŁY, PIERWSZY OBSŁUŻONY”, WYMAGANIA
TECHNICZNE I DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI, NAZWY ZABLOKOWANE I ZASTRZEŻONE
1. O ile Zasady nie stanowią inaczej, Rejestr rejestruje Nazwy Domen na zasadzie „pierwszy
przybyły, pierwszy obsłużony”, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.
W kwestii rejestracji jedynym punktem odniesienia jest dzień i godzina odbioru przez system
Rejestru kompletnego i poprawnego technicznie zgłoszenia lub wniosku o rejestrację nazwy
domeny, o których mowa w Wytycznych rejestracyjnych.
2. Jako Nazwę Domeny można zarejestrować tylko poniższe rodzaje nazw:
i.

(i) dostępne nazwy – nazwa jest dostępna, jeśli:
a.

nie została już zarejestrowana jako Nazwa Domeny;

b.

nie jest zarezerwowana, zablokowana ani uznana za „niepodlegającą rejestracji", o
czym Rejestr został powiadomiony zgodnie z Zasadami porządku publicznego, o ile
Zasady te nie stanowią inaczej;
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c.

ii.

nie złożono Wniosku o jej rejestrację w Fazowym Okresie Rejestracyjnym, z
wyjątkiem sytuacji, gdy została udostępniona przez Rejestr zgodnie z Zasadami
Sunrise;

(ii) nazwy, które spełniają następujące wymagania techniczne:
a.

składają się z co najmniej 2 znaków wybranych spośród liter od „a” do „z” w
standardowym alfabecie łacińskim, cyfr od „0” do „9” oraz łącznika („-”);

b.

składają się z maksymalnie 63 znaków (nie licząc sufiksu „.eu”);

c.

nie zaczynają się i nie kończą łącznikiem („-”);

d.

nie zawierają łącznika („-”) na 3. i 4. pozycji;

e.

nie zawierają wyłącznie kodu kraju alfa-2, określonego w Zasadach porządku
publicznego.

Wszystkie powyższe warunki muszą zostać spełnione.
CZĘŚĆ 3. OBOWIĄZKI REJESTRUJĄCEGO
W Okresie obowiązywania Rejestrujący zobowiązuje się do:
1. pilnowania dokładności, kompletności i aktualności informacji kontaktowych, o których mowa
w Polityce rejestracyjnej, podawanych
i.

Rejestratorowi, z którym zawarł umowę, oraz

ii.

Rejestrowi (za pośrednictwem Rejestratora), zgodnie z postanowieniami Polityki
rejestracyjnej. Ponadto Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że podany Rejestrowi
adres e-mail jest adresem poprawnie działającym;

2. stosowania Nazwy Domeny w sposób, który nie narusza praw stron trzecich, stosownych
przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących dyskryminacji ze względu na rasę, język,
płeć, wyznanie lub przekonania polityczne;
3. niestosowania Nazwy Domeny (i) w złej wierze ani (ii) do celów niezgodnych z prawem.
CZĘŚĆ 4. OŚWIADCZENIA I GWARANCJE REJESTRUJĄCEGO
Rejestrujący oświadcza i gwarantuje, że:
1. spełnia jedno z Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, a jeśli przestanie je spełniać, to za
pośrednictwem Rejestratora niezwłocznie poinformuje o tym Rejestr,
2. wszystkie informacje przekazane Rejestrowi w trakcie procesu rejestracji Nazwy Domeny są
prawdziwe, kompletne i dokładne;
3. wniosek o rejestrację Nazwy Domeny został złożony w dobrej wierze, w celach zgodnych z
prawem oraz nie narusza praw stron trzecich;
4. Nazwa Domeny nie jest sprzeczna z porządkiem publicznym ani zasadami moralności (np.
nie jest obsceniczna ani obraźliwa) oraz nie jest sprzeczna z prawem;
5. w całym Okresie obowiązywania będzie przestrzegać niniejszych Warunków oraz wszystkich
innych stosownych Zasad.
CZĘŚĆ 5. OPŁATY I PŁATNOŚCI
1. Wysokość opłat pobieranych przez Rejestr od Rejestratorów za rejestrację, odnowienie,
transfer lub ponowną aktywację Nazw Domen można sprawdzić na stronie internetowej
Rejestru.
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2. Płatność należnych opłat, za którą odpowiedzialny jest wyłącznie Rejestrujący, odbywa się za
pośrednictwem Rejestratora. Rejestr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedopełnienie
przez Rejestratora powyższych zobowiązań, w tym za sytuacje, w których takie zaniedbania
doprowadzą do niezarejestrowania lub anulowania danej Nazwy Domeny.
3. Rejestr ma obowiązek przyjęcia wniosku o rejestrację Nazwy Domeny lub jej odnowienia
wyłącznie po otrzymaniu bezwarunkowej pełnej płatności za taką usługę, dokonanej przez
Rejestratora wyznaczonego przez Rejestrującego.
CZĘŚĆ 6. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ODNOWIENIE REJESTRACJI NAZWY DOMENY
1. Okres obowiązywania rejestracji Nazwy Domeny rozpoczyna się wraz z datą rejestracji nazwy
domeny i trwa do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano rejestracji, kolejnego roku
kalendarzowego.
O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, Okres obowiązywania jest automatycznie
odnawiany na kolejny okres, trwający do ostatniego dnia miesiąca, w którym Nazwa Domeny
została odnowiona, przeniesiona lub ponownie aktywowana, kolejnego roku kalendarzowego.
2. Rejestrujący ma prawo do wypowiedzenia tej umowy zgodnie z warunkami umowy, jaką
zawarł ze swoim Rejestratorem. Wypowiedzenie umowy chodzi do skutku, tylko jeśli Rejestr
otrzyma przed końcem Okresu obowiązywania wniosek o rozwiązanie umowy, przesłany
przez Rejestratora. Jeżeli Rejestr nie otrzyma takiego wniosku, może dochodzić należnych
opłat za odnowienie na nowy Okres obowiązywania, zgodnie z procedurą określoną w
rozdziale 9 Polityki rejestracyjnej.
3. Rejestr nie musi informować Rejestrującego z wyprzedzeniem o zbliżającym się końcu
Okresu obowiązywania.
CZĘŚĆ 7. TRANSFER NAZWY DOMENY
1. Rejestrujący ma prawo do transferu Nazwy Domeny w przypadku, gdy spełnione są
wszystkie poniższe warunki:
i.

beneficjent transferu potwierdził, że spełnia Ogólne Kryteria Kwalifikacyjne;

ii.

Rejestr otrzymał wszystkie należne opłaty za taki transfer za pośrednictwem
Rejestratora wyznaczonego przez beneficjenta transferu; oraz

iii.

dopełniono procedury opisanej w części 13 Polityki rejestracyjnej.

2. Zawieszoną lub zablokowaną Nazwę Domeny można przenieść wyłącznie w przypadku:
i.

decyzji podjętej przez (a) Zespół Rozpatrujący Skargę w Postępowaniu w ADR lub (b)
sąd Państwa Członkowskiego, lub

ii.

otrzymania przez Rejestr wszystkich należnych opłat związanych z tą Nazwą
Domeny, jeśli została zawieszona zgodnie z postanowieniami rozdziału 9.

3. Nazwę Domeny można przenieść w Okresie obowiązania na prawomocnych spadkobierców
Rejestrującego (po jego śmierci) lub na nabywcę majątku Rejestrującego (w przypadku gdy
działalność Rejestrującego zostanie objęta postępowaniem opisanym w art. 19 ust. 2 Zasad
porządku publicznego) po przedstawieniu stosownych dokumentów oraz zgodnie z procedurą
określoną w Polityce rejestracyjnej, pod warunkiem że spadkobiercy spełniają wymagania
kwalifikacyjne określone w części 1 niniejszego dokumentu.
4. Po dokonaniu transferu Nazwy Domeny zgodnie z powyższymi postanowieniami, jest ona
rejestrowana w imieniu beneficjenta transferu na nowy jednoroczny Okres obowiązywania, o
którym mowa w części 6, ust. 1 niniejszych Warunków, rozpoczynający się z dniem
transferu.
CZĘŚĆ 8. ZMIANA REJESTRATORA
W przypadku rozwiązania umowy
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i.

między Rejestrem a Rejestratorem lub

ii.

między Rejestratorem a Rejestrującym, w celu zachowania rejestracji Nazwy Domeny
Rejestrujący będzie postępować zgodnie z procedurą określoną w części 10 Polityki
rejestracyjnej.

CZĘŚĆ 9. ZAWIESZONE, ZABLOKOWANE I UCHYLONE NAZWY DOMEN
1. Rejestr zawiesza Nazwę Domeny:
i.

na czterdzieści (40) dni, jeśli i o ile Rejestr otrzymał od Rejestratora wniosek o
anulowanie nazwy na warunkach opisanych w części 6 ust. 2 niniejszego dokumentu.
Czterdziestodniowy okres zawieszenia rozpoczyna się (a) w dniu podanym we
wniosku o anulowanie lub (b) w dniu wystawienia wniosku o anulowanie, w
przypadku gdy data podana we wniosku przypada wcześniej;

ii.

w stosunku do której Rejestr zażądał od Rejestrującego zmiany Rejestratora zgodnie
z postanowieniami części 10 ust. 1 Polityki rejestracyjnej.

W powyższych przypadkach (a) Nazwy Domeny nie można przenieść lub z niej korzystać oraz (b)
Rejestrujący nie może zmienić swoich danych kontaktowych podanych dla zawieszonej Nazwy
Domeny.
W Bazie danych WHOIS Rejestru takie Nazwy Domen mają status „zawieszone”.
2. 2. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powyżej:
i.

Rejestrujący może wnioskować o ponowną aktywację zawieszonej Nazwy Domeny.
Rejestr dokonuje ponownej aktywacji zawieszonej nazwy domeny, o której mowa w
ust. 1 pkt (i), wyłącznie po otrzymaniu (a) wniosku złożonego przez Rejestratora
wybranego przez Rejestrującego oraz (b) należnych opłat;

ii.

spadkobiercy Rejestrującego (po jego śmierci) lub odpowiedni zarządca (w
przypadku gdy działalność Rejestrującego zostanie objęta postępowaniem opisanym
w art. 19 ust. 2 Zasad porządku publicznego) mogą wnioskować o rejestrację
zawieszonej Nazwy Domeny w imieniu spadkobierców lub nabywcy majątku
Rejestrującego, zgodnie z procedurą określoną w Polityce rejestracyjnej.

Jeżeli w okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1 pkt (i), powyżej, Nazwa Domeny nie
zostanie ponownie aktywowana lub zarejestrowana przez spadkobierców Rejestrującego (po
jego śmierci) lub odpowiedniego zarządcy (w przypadku gdy działalność Rejestrującego
zostanie objęta postępowaniem opisanym w art. 19 ust. 2 Zasad porządku publicznego), to
po upływie 40-dniowego okresu zawieszenia Rejestr automatycznie przekaże Nazwę Domeny
do ogólnodostępnej rejestracji.
4. Rejestr blokuje Nazwę Domeny:
i.

którą sąd Państwa Członkowskiego uzna za oszczerczą, rasistowską lub sprzeczną z
porządkiem publicznym, po otrzymaniu powiadomienia o decyzji sądu zgodnie z art.
18 Zasad porządku publicznego. Po otrzymaniu powiadomienia o ostatecznym
postanowieniu sądu Nazwa Domeny zostaje unieważniona i zablokowana przed
rejestracją przez cały okres obowiązywania danego postanowienia sądu;

ii.

w przypadku gdy zostanie powiadomiony, że toczy się Postępowanie w ADR lub
postępowanie prawne, do czasu zakończenia tych procedur i powiadomienia Rejestru
o wydanej decyzji; w takim wypadku (a) Nazwy Domeny nie można przenieść oraz
(b) Rejestrujący nie może zmienić danych kontaktowych ani Rejestratora dla
zawieszonej Nazwy Domeny.

4. Rejestr unieważnia Nazwę Domeny po ogłoszeniu decyzji Zespołu Rozpatrującego Skargi w
Postępowaniu w ADR lub postanowienia sądu.
5. Rejestr może unieważnić rejestrację Nazwy Domeny z własnej inicjatywy i bez wszczynania
sporu w pozasądowym procesie rozstrzygania sporów wyłącznie w przypadku:
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i.

zaległych niespłaconych długów lub

ii.

niewypełnienia przez Rejestrującego jednego z Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych,
lub

iii.

naruszenia przez Rejestrującego Zasad.

Unieważnienie musi odbywać się zgodnie z procedurą określoną w części 12 Polityki rejestracyjnej.
CZĘŚĆ 10. NADANE PRAWA
1. Wraz z rejestracją Nazwy Domeny Rejestrujący uzyskuje ograniczone, podlegające
transferowi, odnawialne, wyłączne prawo do stosowania Nazwy Domeny przez Okres
obowiązywania, o ile Zasady nie stanowią inaczej. Rejestrujący nie może dochodzić żadnych
innych praw, z wyjątkiem określonych w niniejszym dokumencie.
2. Rejestrujący nie ma prawa do wycofania się po otrzymaniu przez Rejestr wniosku o
rejestrację Nazwy Domeny.
CZĘŚĆ 11. KORESPONDENCJA MIĘDZY REJESTREM A REJESTRUJĄCYM
1. Cała oficjalna korespondencja między Rejestrem a Rejestrującym odbywa się za pomocą
poczty elektronicznej:
i.

do Rejestru, kierowana na adres: info@eurid.eu;

ii.

do Rejestrującego, kierowana na: kontaktowy adres e-mail, podany Rejestrowi za
pośrednictwem Rejestratora i udostępniony w Bazie danych WHOIS.

2. Cała oficjalna korespondencja między Rejestrem a Rejestrującym odbywa się w jednym z
oficjalnych języków Unii Europejskiej.
CZĘŚĆ 12. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH
1. Przetwarzanie danych osobowych
Rejestracja Nazwy Domeny oraz akceptacja Warunków oznacza, że Rejestrujący upoważnia Rejestr
do przetwarzania danych osobowych i innych potrzebnych do obsługi systemu Nazwy Domeny „.eu”.
Rejestr może korzystać z tych danych wyłącznie w związku z obsługą systemu (łącznie z
przypisaniem Nazwy Domeny, transferem Nazwy Domeny na nowego Rejestrującego, transferem
jednej Nazwy Domeny lub pakietu Nazw Domen do nowego Rejestratora) i po uzyskaniu
jednoznacznej zgody Rejestrującego może przenosić te dane na stronę trzecią, ale wyłącznie:
i.

z polecenia władz publicznych, wykonujących swoje określone prawem zadania,

ii.

na żądanie Usługodawców ADR, o których mowa w części 16 niniejszego dokumentu, lub

iii.

zgodnie z postanowieniami części 12 ust. 3 niniejszego dokumentu.

Rejestrujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych i zażądania ich zmiany w razie
stwierdzenia błędów.
2. Informacje zbierane do użytku wewnętrznego
Następujące dane osobowe będą zbierane do użytku wewnętrznego Rejestru (z wyjątkiem
przypadków, gdy są także dostępne w wyszukiwarce WHOIS, o której mowa w części 12 ust. 3 pkt
1):
i.

pełna nazwa (nazwisko) Rejestrującego,

ii.

nazwisko administratora technicznego;

iii.

adres pocztowy;

iv.

adres e-mail;
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v.

numer telefonu;

vi.

numer faksu (opcjonalnie);

vii.

język postępowania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) Zasad rozstrzygania sporów
dotyczących domeny .eu
3. Wyszukiwarka WHOIS
3.1. Informacje publikowane w bazie WHOIS
Wpisując Nazwę Domeny w wyszukiwarce WHOIS, zamieszczonej na stronie internetowej
Rejestru, można uzyskać dostęp do informacji na temat Nazwy Domeny i Rejestrującego,
zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
Jeśli Rejestrujący jest osobą prawną lub organizacją w innej formie
Rejestr zwykle publikuje w bazie danych WHOIS następujące informacje:
i.

nazwa, adres, numer telefonu i faksu Rejestrującego;

ii.

nazwisko osoby kontaktowej ds. technicznych;

iii.

adres e-mail Rejestrującego;

iv.

język postępowania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) Zasad rozstrzygania
sporów dotyczących domeny .eu;

v.

dane techniczne (takie jak status Nazwy Domeny czy jej serwery).

Jeśli Rejestrujący jest osobą fizyczną
Jeśli Rejestrujący jest osobą prywatną (fizyczną), jedyne dotyczące go dane kontaktowe,
które są publikowane, to adres e-mail, o ile Rejestrujący nie zdecyduje inaczej, oraz wybrany
język postępowania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit. (a) Zasad rozstrzygania sporów
dotyczących domeny .eu.
Osoby fizyczne, które składają wniosek o Nazwę Domeny .eu, zostaną dokładnie
poinformowane przez swoich Rejestratorów o możliwości stworzenia i używania adresu email przeznaczonego do publikacji w bazie danych, innego niż ich osobisty adres e-mail.
Wszystkie pozostałe zebrane informacje będą przechowywane wyłącznie do użytku
wewnętrznego i nie będą ujawniane stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to
zgodne z postanowieniami niniejszej części.
3.2 Ujawnianie danych osobowych
Strona trzecia może mieć uzasadnione powody żądania ujawnienia danych osobowych osób
fizycznych, które nie są publikowane w WHOIS, ale przetwarzane przez Rejestr do użytku
wewnętrznego zgodnie z postanowieniami części 1 ust. 2 Polityki WHOIS.
W celu otrzymania dostępu do takich danych strona trzecia musi wypełnić indywidualny
formularz wniosku, dostępny na stronie internetowej Rejestru, oraz
1. podać i uzasadnić powód składania wniosku;
2. przeczytać i zaakceptować oświadczenie o zrzeczeniu, w którym strona trzecia
zobowiązuje się do niewykorzystywania udostępnionych informacji w celu innym niż
usprawiedliwiony wyżej wspomnianymi uzasadnionymi powodami;
3. ujawnić swoją pełną nazwę i adres (łącznie z adresem e-mail, numerem telefonu i
faksu oraz numerem firmy, jeśli strona trzecia jest osobą prawną).
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Strona trzecia uzyska dostęp do danych tylko wtedy, gdy spełni wszystkie wymagania lub w
przypadku gdy Rejestr otrzyma nakaz udostępnienia takich danych, wystawiony przez organ
sądowniczy z terytorium Wspólnoty Europejskiej.
CZĘŚĆ 13. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. Rejestr nie ponosi żadnej ustawowej, deliktowej (w tym wynikającej z zaniedbania) ani innej
odpowiedzialności za straty, w tym straty bezpośrednie i pośrednie, wynikowe lub za utratę
zysku, wynikające z rejestracji lub związane z rejestracją bądź stosowaniem Nazwy Domeny
albo wynikające ze stosowania jego oprogramowania lub korzystania z jego strony
internetowej, nawet jeśli Rejestr został powiadomiony o możliwości wystąpienia takich strat,
w tym między innymi związanymi z:
i.

rejestracją lub odnowieniem (lub brakiem rejestracji bądź odnowienia) Nazwy
Domeny na rzecz Rejestrującego lub strony trzeciej, spowodowanymi błędami
związanymi z ich tożsamością;

ii.

wygaśnięciem uprawnień Rejestru do rejestrowania nazw domen w ramach Domeny
Najwyższego Poziomu .eu;

iii.

prawami, jakie strona trzecia może zgłosić do Nazwy Domeny;

iv.

problemami lub usterkami technicznymi;

v.

czynnościami lub zaniedbaniami Rejestratora dotyczącymi wniosku o rejestrację lub
odnowienie Nazwy Domeny, które mogą spowodować niezarejestrowanie lub
anulowanie takiej Nazwy Domeny;
z wyjątkiem sytuacji, w których udowodnione zostanie celowe uchybienie ze strony
Rejestru.
W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Rejestru jest ograniczona
do wysokości kwoty opłaty rejestracyjnej, obowiązującej w chwili powstania sporu z
Rejestrem. Rejestrujący wyraża zgodę na niedochodzenie od Rejestru wyższych lub
innych odszkodowań.

2. Rejestrujący jest odpowiedzialny za wszystkie koszty, wydatki i odszkodowania wypłacone
przez Rejestr w związku z naruszeniem przez Rejestrującego niniejszych Warunków. Ponadto
Rejestrujący zwalnia Rejestr od odpowiedzialności za wnoszone roszczenia lub spory
wszczynane przez stronę trzecią oraz zwraca Rejestrowi wszelkie poniesione koszty i
wydatki, a także wypłacone odszkodowania związane z działaniami stron trzecich, podjętymi
wobec niego w związku z domniemaniem naruszenia praw stron trzecich przez rejestrację lub
stosowanie Nazwy Domeny przez Rejestrującego.
3. Dla celów niniejszej części określenie „Rejestr” oznacza także jego członków i
podwykonawców, łącznie z dyrektorami i pracownikami tych podmiotów.
CZĘŚĆ 14. ZMIANY
1. Niniejsze Warunki mogą być zmieniane zgodnie z postanowieniami niniejszej części.
2. W przypadku gdy Rejestr zdecyduje o zmianie niniejszych Warunków i/lub Polityki
rejestracyjnej, poda nowe warunki do wiadomości publicznej, zamieszczając je na swojej
stronie internetowej co najmniej trzydzieści (30) dni przed ich wejściem w życie (a w dniu
wejścia w życie owe nowe warunki staną się Warunkami i/lub Polityką rejestracyjną). Każda
rejestracja Nazwy Domeny będzie realizowana zgodnie z Zasadami obowiązującymi w dniu
zakończenia procedury składania wniosku o Nazwę Domeny.
3. Na mocy wyjątku od postanowienia, określonego w części 14 ust. 2 niniejszych Warunków,
Rejestr może odejść od wspomnianego minimalnego okresu trzydziestu (30) dni. Takie
zmiany wchodzą w życie w dniu ich ogłoszenia na stronie internetowej Rejestru. Rejestr
może stosować niniejszą procedurę zmian wyłącznie pod warunkiem, że modyfikacje
usprawiedliwione są stosownymi krajowymi lub międzynarodowymi uwarunkowaniami
technicznymi oraz że mają zapobiegać spekulacyjnej albo niezgodnej z prawem rejestracji.
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4. W żadnym wypadku, również w razie odrzucenia wcześniejszego wniosku o rejestrację Nazwy
Domeny, Rejestr nie będzie osobiście powiadamiać Rejestrujących o zmianach niniejszych
Warunków i/lub Polityki rejestracyjnej, nawet gdyby na mocy zmienionych Warunków i/lub
Polityki rejestracyjnej uprzednio odrzucony wniosek lub wnioski o rejestrację Nazwy Domeny
zostały dopuszczone.
CZĘŚĆ 15. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA
Niniejsze Warunki oraz wszelkie stosunki między Rejestrem a Rejestrującym podlegają przepisom
prawa belgijskiego. W przypadku sporów, nieporozumień lub postępowania sądowego między
Rejestrem i Rejestrującym wyłączną jurysdykcją są sądy w Brukseli (Belgia), z wyjątkiem spraw, o
których mowa w części 16 niniejszych Warunków.
CZĘŚĆ 16. PROCEDURA POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW („ADR”)
1. Rejestrujący przyjmuje do wiadomości, że Postępowanie w ADR musi odbywać się przed
jednym z usługodawców wymienionych na stronie internetowej Rejestru.
2. Rejestrujący musi uczestniczyć w Postępowaniu w ADR, jeżeli strona trzecia („Powód”),
zgodnie z Zasadami rozstrzygania sporów dotyczących domeny .eu, zgłosi się do
Usługodawcy ADR i wniesie przeciwko Rejestrującemu skargę dotyczącą rejestracji
spekulacyjnej lub niezgodnej z prawem, określonych w art. 21 i 22 ust. 1 lit. (a) Zasad
porządku publicznego.
Rejestrujący lub strona trzecia mają ponadto prawo do rozpoczęcia Postępowania w ADR
zgodnie z procedurami określonymi Zasadach, jeżeli uważają, że decyzja podjęta przez
Rejestr jest sprzeczna z Rozporządzeniami.
3. O ile strony Postępowania w ADR nie postanowią inaczej lub o ile umowa między
Rejestrującym a jego Rejestratorem nie stanowi inaczej, Postępowanie ADR prowadzone jest
w języku takiej umowy. Wszystkie Postępowania w ADR przeciwko Rejestrowi są prowadzone
w języku angielskim.
4. Wszystkie spory określone w niniejszej części będą rozstrzygane zgodnie z Zasadami
rozstrzygania sporów dotyczących domeny .eu, które obowiązują w chwili złożenia skargi,
oraz zgodnie z zasadami postępowania Usługodawcy ADR, opublikowanymi na stronie
internetowej Rejestru.
5. Zadośćuczynienie Powoda we wszelkich postępowaniach toczonych przed arbitrem (izbą
arbitrażową), powołanym przez Usługodawcę ADR, jest bezwzględnie ograniczone do:
i.

anulowania zaskarżonej decyzji Rejestru, w przypadku gdy Postępowanie w ADR
zostało wszczęte na mocy art. 22 ust. 1 lit. (b) Zasad porządku publicznego, oraz

anulowania bądź transferu Nazwy Domeny, w przypadku gdy Postępowanie w ADR zostało wszczęte
na mocy art. 21 ust. 1 lit. (a) Zasad porządku publicznego.
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