Prawa Abonentów nazw domen
1.

Rejestracja nazwy domeny oraz usługa ukrywania danych Abonenta/usługa rejestracji przez pośrednika,
jaka może być stosowana w powiązaniu z rejestracją, wymagają zawarcia umowy o rejestrację domeny
z akredytowanym przez ICANN rejestratorem.
- Abonent ma prawo wglądu do umowy o rejestrację domeny w każdej chwili oraz może pobrać kopię do
swoich rejestrów.

2.

Abonent ma prawo do dokładnych i dostępnych informacji na temat:
- tożsamości swojego akredytowanego przez ICANN rejestratora,
- tożsamości dostawcy usługi ukrywania danych Abonenta lub usługi rejestracji przez pośrednika
powiązanego z danym rejestratorem,
- warunków świadczenia usług rejestratora, a w tym informacji o cenach rejestracji nazw domen,
- warunków świadczenia usług, w tym informacji o cenach, mających zastosowanie do usługi ukrywania
danych Abonenta oferowanej Abonentowi przez rejestratora
- obsługi i wsparcia klienta oferowanych przez rejestratora oraz dostawcę usługi ukrywania danych
Abonenta, a także sposobu uzyskania obsługi i wsparcia klienta,
- sposobu zgłaszania zastrzeżeń i rozstrzygania sporów z rejestratorem oraz oferowanej przez niego usługi
ukrywania danych Abonenta, a także
- instrukcji wyjaśniających procesy stosowane przez rejestratora w odniesieniu do rejestracji, zarządzania,
transferowania, przedłużania i przywracania rejestracji nazwy domeny Abonenta, także poprzez
udostępnianą przez Rejestratora usługę rejestracji przez pośrednika lub usługi ukrywania danych Abonenta.

3.

Abonent nie będzie narażony na fałszywą reklamę ani zwodnicze praktyki swojego rejestratora lub poprzez
udostępnianą przez Rejestratora usługę rejestracji przez pośrednika lub usługę ukrywania danych
Abonenta. Dotyczy to zwodniczych zawiadomień, ukrytych opłat i innego rodzaju praktyk, które na mocy
prawa ochrony konsumentów obowiązującego kraju Abonenta są nielegalne.

Obowiązki Abonentów nazw domen:
1.

Abonent jest zobowiązany przestrzegać warunków świadczenia usług opublikowanych przez Rejestratora,
z uwzględnieniem polityk Rejestratora, Operatorów Rejestru i ICANN.

2.

Abonent jest zobowiązany zapoznać się z aktualną umową o rejestrację domeny zawartą z danym
rejestratorem, z uwzględnieniem ewentualnych aktualizacji.

3.

Abonent przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za rejestrację i wykorzystanie swojej nazwy
domeny.

4.

Abonent jest zobowiązany przekazać poprawne informacje do publikacji w takich katalogach jak WHOIS,
oraz bezzwłocznie je aktualizować w przypadku zmian.

5.

Abonent jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na zapytania Rejestratora w ciągu piętnastu (15) dni oraz na
bieżąco aktualizować dane swojego konta u Rejestratora. W przypadku automatycznego odnowienia
rejestracji nazwy domeny, Abonent jest także zobowiązany na bieżąco aktualizować dane dotyczące
płatności.
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