Pravila za uporabo storitve iskanja WHOIS
Objavljena 15.12.2010, veljavna od 15.1.2011.
1. UVODNE UGOTOVITVE
Arnes, Registrar in Nosilec uvodoma
ugotavljajo, da:
1.1. so ta Pravila del Splošnih pogojev za
registracijo domen pod vrhnjo domeno .si (v
nadaljevanju: Splošni pogoji);
1.2. imajo vsi v teh Pravilih uporabljeni pojmi
enak pomen, kot v Splošnih pogojih, kolikor iz
teh
Pravil izrecno ne izhaja drugače;
1.3. Arnes v skladu s Splošnimi pogoji med
drugim zagotavlja storitev iskanja WHOIS
(http://www.arnes.si/whois.html);
1.4. obstaja med Arnesom in Nosilcem v
skladu s Splošnimi pogoji s trenutkom, ko je
Domena registrirana, pogodbeno pravno
razmerje;
1.5. je temeljna funkcionalnost storitve iskanja
WHOIS ta, da je z vnosom Domene mogoče
poiskati podatke o Nosilcu Domene ter tehnični
kontaktni osebi Domene;
1.6. je namen storitve iskanja WHOIS
zagotoviti v razumni meri natančne in
posodobljene podatke o Nosilcu, Registrarju in
tehnični kontaktni osebi za Domeno in s tem
preglednost
in
stabilnost
delovanja
domenskega sistema pod .si;
1.7. so podatki, pridobljeni preko storitve
iskanja WHOIS, izključno informativne narave.
2.
OBVEZNOSTI
REGISTRARJA
IN
NOSILCA
2.1. Nosilec, ki preko Registrarja vloži
zahtevek za registracijo Domene, mora v
skladu s Splošnimi pogoji zagotoviti vse
zahtevane podatke.
2.2. Nosilec jamči za popolnost, točnost in
verodostojnost predloženih podatkov.
2.3. Registrar glede na to, ali je nosilec pravna
ali fizična oseba, izbere ustrezen tip objekta
Nosilca. Tip objekta je lahko organizacija ali
oseba.
2.3.1. Če je tip objekta organizacija, se
domneva, da je Nosilec Domene pravna
oseba.
2.3.2. Če je tip objekta oseba, se domneva, da
je Nosilec Domene fizična oseba.
2.4. Naknadna sprememba tipa objekta ni
mogoča.
2.5. Registrar mora fizične osebe, za katere
vloži zahtevek za registracijo Domene,
opozoriti na možnost kreiranja in uporabe
posebnega
funkcionalnega
naslova
elektronske pošte za objavo v WHOIS. Ta
naslov elektronske pošte je alternativa uporabi
osebnega naslova elektronske pošte in brez
povezave na kakršnekoli osebne podatke.

3. OBSEG PODATKOV DOSTOPEN PREKO
STORITVE WHOIS
3.1. Spletna storitev WHOIS razkrije podatke o
Domeni, Nosilcu in Registrarju. Če je Nosilec
fizična oseba, se pri podatkih Nosilca razkrije
le elektronski naslov.
3.2. Storitev iskanja WHOIS preko ukazne
vrstice razkrije le podatke o Domeni in
Registrarju. Podatki Nosilca preko ukazne
vrstice niso dostopni.
4. PRAVILA UPORABE STORITVE ISKANJA
WHOIS
4.1. Arnes omogoča storitev iskanja WHOIS
bodisi preko ukazne vrstice ali s pomočjo
spletne storitve.
4.2. Arnes omogoča storitev iskanja WHOIS na
naslednji način in pod naslednjimi pogoji:
4.2.1. Iskanje je omogočeno izključno po
poizvedbi za posamezno Domeno, ne pa po
morebitnih drugih iskalnih ključih (npr.
elektronski pošti, naslovu,...).
4.2.2. Iskanje preko ukazne vrstice je omejeno
glede dostopa po številkah internetnega
protokola (IP).
4.2.3. Iskanje je podrejeno pravilom uporabe,
ki so vidna ob vsakokratnem iskanju domen in
objavljena
na
spletnem
naslovu
http://www.register.si/whois/whois-legal.html.
4.4. Arnes si pridržuje pravico do dodatnih
omejitev dostopa do storitve iskanja WHOIS.
5. KONČNE DOLOČBE
5.1. Ob uveljavitvi teh Pravil za uporabo
storitve WHOIS prenehajo veljati vse druge
pogodbe
ali dogovori, ki urejajo enako vsebino
5.2. Ta Pravila za uporabo storitve WHOIS
začnejo veljati 30 dni po njihovi objavi na
spletnih
straneh Arnesa.
Arnes
mag. Marko Bonač, direktor
V Ljubljani, dne 15.12.2010

