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MÄÄRITELMÄT 
 
Näissä .eu-verkkotunnusten rekisteröintiä koskevissa rekisteröintiehdoissa 
(”Rekisteröintiehdoissa”) ja asiakirjoissa .eu-verkkotunnusten rekisteröintiä 
koskevat toimintalinjat, Rekisteröintiohjeet, .eu-riidanratkaisusäännöt, 
Sunrise-säännöt, WHOIS-toimintalinjat sekä niiden liitteissä seuraavassa 
luetelluilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla käsitteillä on merkitys, joka niille 
on annettu tässä luettelossa:   
 
Hakemus tarkoittaa Rekisterille osoitettua Verkkotunnuksen 

rekisteröintiä koskevaa pyyntöä, joka on täydellinen, 
tehty teknisesti oikealla tavalla ja joka täyttää kaikki 
Sunrise-sääntöjen 3 kohdassa (a) ja 
Rekisteröintiohjeissa (b) esitetyt vaatimukset; 
 

Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisumene
ttely 
 

merkitsee samaa kuin .eu-riidanratkaisusäännöissä 
kuvattu menettely; 
 

Verkkotunnus tarkoittaa verkkotunnusta, joka on rekisteröity suoraan 
.eu-alueverkkotunnuksen alaiseksi tai josta on jätetty 
rekisteröintipyyntö tai -hakemus Rekisteriin; 
 

.eu-
riidanratkaisusään
nöt 
 

tarkoittaa Yleisten toimintasääntöjen 22 artiklassa 
tarkoitettua Vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä 
koskevia sääntöjä;  
 

.eu-asetus tarkoittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta 
(EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 
2002, .eu-aluetunnuksen perustamisesta, EUVL L 113, 
30.4.2002, s. 1–5 ja sen myöhemmät muutokset;  
 

Yleiset 
kelpoisuusperuste
et 

.eu-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa 
säädetyt kelpoisuusperusteet; 
 

Vaiheittainen 
rekisteröintijakso 

tarkoittaa Yleisten toimintasääntöjen IV luvussa 
tarkoitettua ja sen säännösten mukaisesti ilmoitettua 
neljän kuukauden jaksoa ennen Verkkotunnusten 
yleisen rekisteröinnin alkamista, jonka aikana 
Verkkotunnuksia voivat rekisteröidä vain kansallisessa 
ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettujen tai 
vahvistettujen Aiempien oikeuksien haltijat ja 
Julkisoikeudelliset elimet, taikka muuta Rekisterin 
järjestämää jaksoa, jolla on sama tavoite; 
 

Yleiset 
toimintasäännöt 

tarkoittaa komission asetusta (EY) N:o 874/2004, 
annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-
aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista 



 .eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevat rekisteröintiehdot 
  v.5.0 
   
 

 4/18 

yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista 
periaatteista, EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40–50 ja sen 
myöhemmät muutokset;  
 

Rekisteröijä tarkoittaa luonnollista henkilöä, yhtiötä tai 
organisaatiota, joka on Verkkotunnuksen rekisteröinnin 
haltija tai joka on jättänyt Verkkotunnuksen 
rekisteröintipyynnön tai -hakemuksen; 
 

Rekisterinpitäjä tarkoittaa henkilöä tai tahoa, joka Rekisterin kanssa 
tehdyn sopimuksen perusteella tarjoaa Rekisteröijille 
verkkotunnusten rekisteröintipalveluita; 
 

Rekisteröintiohjeet tarkoittaa teknisiä ohjeita, jotka ovat saatavilla 
Rekisterin WWW-sivustossa; 
 

Rekisteröintiä 
koskevat 
toimintalinjat 

tarkoittaa asiakirjaa, joka on saatavilla Rekisterin 
WWW-sivustossa; 
 

Rekisteri 
 

tarkoittaa voittoa tavoittelematonta organisaatiota 
EURid vzw/asbl, joka on merkitty asianmukaisesti 
kaupparekisteriin, joka toimii laillisesti Belgian lain 
mukaan ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 
Park Station, Woluwelaan 150, 1831 Diegem (Belgia); 
 

Asetukset tarkoittaa .eu-asetusta ja Yleisiä toimintasääntöjä; 
 

Säännöt tarkoittaa asiakirjoja Rekisteröintiehdot, Rekisteröintiä 
koskevat toimintalinjat, .eu-riidanratkaisusäännöt, 
Sunrise-säännöt (tapauksen mukaan) ja 
Rekisteröintiohjeet sekä Asetuksia; 
  

Sunrise-säännöt tarkoittaa Vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana 
sovellettavia ehtoja, jotka on asetettu saataville 
Rekisterin WWW-sivustossa;  
 

Määräaika tarkoittaa Verkkotunnuksen rekisteröinnin (uusittavaa) 
määräaikaa alkaen rekisteröintipäivästä tai (siinä 
tapauksessa että siirto on tapahtunut ennen 7. 
huhtikuuta 2011) sinä päivänä jolloin siirto on 
tapahtunut ennen 7. huhtikuuta 2011(= 
monivuotisrekisteröintien käyttöönotto), ja päättyy 
Määräajan viimeisenä kalenterivuonna sen kuukauden 
viimeisenä päivänä, jolloin Verkkotunnus rekisteröitiin 
tai viimeksi siirrettiin ennen 7. huhtikuuta 2011.  
 
Verkkotunnuksen rekisteröintiä voidaan jatkaa milloin 
tahansa ajaksi, joka ei ylitä tietyllä hetkellä kymmenen 
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(10) vuoden kokonaispituutta, vaikka tarkka 
kokonaismäärä voi olla yli kymmenen (10) vuotta, kun 
lisätään jäljellä olevat päivät kuukaudesta, jonka 
aikana verkkotunnus rekisteröitiin tai viimeksi siirrettiin 
ennen 7. huhtikuuta 2011.  
 
Verkkotunnuksen siirtäminen tai uudelleenaktivointi ei 
periaatteessa muuta rekisteröintipäivämäärää tai 
rekisteröintipäivän vuosipäivää vaan jatkaa 
Määräaikaa yhdellä lisävuodella tässä asiakirjassa 
esitettyjen ehtojen mukaisesti. 
 

Rekisterin WWW-
sivusto 
 

tarkoittaa WWW-sivustoa osoitteessa 
http://www.eurid.eu;  

WHOIS-
toimintalinjat 

tarkoittaa asiakirjaa WHOIS-toimintalinjat, joka on 
asetettu saataville Rekisterin WWW-sivustolla. 
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TAVOITE JA SOVELTAMISALA 
 
Näissä Rekisteröintiehdoissa ja asiakirjoissa Rekisteröintiä koskevat 
toimintalinjat, .eu-riidanratkaisusäännöt ja Sunrise-säännöt (tapauksen 
mukaan) sekä Asetuksissa määrätään Rekisterin, Rekisterinpitäjän ja 
Rekisteröijän oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka koskevat Verkkotunnusten 
rekisteröintihakemuksia tai -pyyntöjä, itse rekisteröintiä ja rekisteröintien 
uusimista, mukaan luettuna kaikki kyseiseen Verkkotunnukseen liittyvät 
seikat.   
 
 
1 KOHTA. KELPOISUUSVAATIMUKSET 
 
Vain luonnolliset henkilöt, yhtiöt ja organisaatiot, jotka täyttävät Yleiset 
kelpoisuusperusteet, voivat rekisteröidä Verkkotunnuksen. 
 
 
2 KOHTA. SAAPUMISJÄRJESTYKSESSÄ PALVELEMISEN PERIAATE; 
REKISTERÖITÄVISSÄ OLEVAT NIMET JA TEKNISET VAATIMUKSET; 
KÄYTÖSTÄ POISTETUT JA VARATUT NIMET 
 
1. Ellei Säännöissä toisin määrätä, Rekisterin on rekisteröitävä 

Verkkotunnukset saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteella 
tässä asiakirjassa mainittujen ehtojen mukaisesti.  

 
Tällöin yksinomaisena vertailukohtana on pidettävä päivämäärää ja 
kellonaikaa, jolloin Rekisterin järjestelmät ovat vastaanottaneet 
verkkotunnuksen sähköisen rekisteröintipyynnön tai -hakemuksen, 
joka on Rekisteröintiohjeiden mukaisesti täydellinen ja teknisesti 
oikealla tavalla tehty.  

 
2. Verkkotunnukseksi voi rekisteröidä vain seuraavanlaisia nimiä: 
 

(i) rekisteröitävissä olevia nimiä; nimi on rekisteröitävissä, jos 
 

a. sitä ei ole jo rekisteröity Verkkotunnukseksi 
b. sitä ei ole varattu tai poistettu käytöstä, eikä siitä ole annettu 

Rekisteriin "ei saa rekisteröidä"-tietoa Yleisten 
toimintasääntöjen mukaisesti, ellei tässä asiakirjassa ole 
toisin määrätty 

c. sitä koskevaa hakemusta ei ole tehty Vaiheittaisen 
rekisteröintijakson aikana, paitsi jos Rekisteri on asettanut 
sen saataville Sunrise-sääntöjen mukaisesti 

 
(ii) nimiä, joita koskevat seuraavat tekniset ja leksikaaliset 

vaatimukset: 
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a. nimissä on oltava vähintään kaksi merkkiä ennen 
muuntamista ACE-muotoon (lukuunottamatta .”eu”-liitettä) ja 
enintään 63 merkkiä sen jälkeen kun se on muutettu ACE-
muotoon (lukuunottamatta “.eu”-liitettä)  ja sen jälkeen kun 
isot kirjaimet on muutettu pieniksi kirjaimiksi; 

b. nimissä käytetään merkkejä tuettujen merkkien listalta 
latinalaisesta, kreikkalaisesta ja kyrillisestä merkistöstä, jotka 
on julkaistu Rekisterin verkkosivuilla niiden UNICODE-
muodossaan;   

c. nimet sisältävät kirjaimia vain yhdestä merkistöstä 
UNICODE-muodossa, mukaan lukien numerot nollasta (0) 
yhdeksään (9) ja/tai yhdysviivan;  

d. joiden ensimmäinen tai viimeinen merkki ei ole yhdysviiva;  
e. jotka eivät sisällä yhdysviivaa (“-“) kolmantena ja neljäntenä 

elementtinä samanaikaisesti, ellei tunnus ala 
kirjainyhdistelmällä “xn” tai yhdysviiva on jo nimessä toisena 
elementtinä;  

f. eivät saa koostua yksinomaan maakoodeista;  
g. eivät sisällä merkkejä muista kuin latinalaisesta kirjaimistosta 

"A-Z" tai "a-z", numeroita 0-9 ja yhdysviivan (“-”) jos nimi 
alkaa merkeillä “xn--”. 
 

Kaikkien edellä mainittujen ehtojen on täytyttävä kumulatiivisesti. 
 
 
3 KOHTA. REKISTERÖIJÄN VELVOLLISUUDET 
 
Rekisteröijää koskevat seuraavat velvollisuudet koko Määräajan: 
 
1. Kuten Rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa on määritelty, sekä 

Rekisteröijän kanssa Sopimuksen tehneelle Rekisterinpitäjälle (i) että 
Rekisterille (ii) (Rekisterinpitäjän välityksellä) annettavat Rekisteröintiä 
koskevissa toimintalinjoissa tarkoitetut yhteystiedot on tarvittaessa 
täydennettävä ja pidettävä ajan tasalla. Lisäksi Rekisteröijän on vastaa 
ja takaa siitä, että Rekisterille annetut sähköpostiosoitteet ovat 
voimassa olevia sähköpostiosoitteita. 

 
2. Verkkotunnusta on käytettävä niin, että se ei loukkaa minkään 

kolmannen osapuolen oikeuksia tai riko sovellettavaa oikeutta tai 
asetuksia eikä osoita syrjintää, joka perustuu rotuun, kieleen, 
sukupuoleen, uskontoon tai poliittisiin mielipiteisiin. 

 
3. Verkkotunnusta ei saa käyttää (i) vilpillisessä mielessä eikä (ii) 

lainvastaisiin tarkoituksiin. 
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4 KOHTA. REKISTERÖIJÄN ANTAMAT VAKUUTUKSET 
 
Rekisteröijä vakuuttaa,  
 
1. että se täyttää Yleiset kelpoisuusperusteet, ja sen on ilmoitettava 

Rekisterinpitäjänsä välityksellä Rekisterille kun se ei enää täytä 
kyseisiä edellytyksiä 

 
2. että kaikki Rekisterille Verkkotunnuksen rekisteröinnin aikana toimitetut 

tiedot ovat totta, täydellisiä ja täsmällisiä   
 
3. että Verkkotunnuksen rekisteröintipyyntö on tehty hyvässä uskossa, 

että sen tarkoitus on laillinen ja ettei se loukkaa minkään kolmannen 
osapuolen oikeuksia 

 
4. että Verkkotunnus ei ole yleisen järjestyksen tai moraalin vastainen 

(esimerkiksi säädytön tai loukkaava) eikä lainvastainen 
 
5. että se noudattaa koko Määräajan näitä Rekisteröintiehtoja ja kaikkia 

muita sovellettavia Sääntöjä. 
 
 
5 KOHTA. MAKSUT JA NIIDEN SUORITTAMINEN 
 
1. Tietoja maksuista, joita Rekisteri perii Rekisteröijiltä Verkkotunnusten 

rekisteröinnistä, uusimisesta, siirrosta ja uudelleenaktivoinnista, saa 
Rekisterin WWW-sivustosta. 

 
2. Rekisteröijä vastaa yksin kaikista maksuista, ja ne on suoritettava 

Rekisterille Rekisterinpitäjän välityksellä. Rekisteri ei vastaa 
Rekisterinpitäjän laiminlyömistä maksuista silloinkaan, jos laiminlyönti 
aiheuttaa sen, että kyseistä Verkkotunnusta ei rekisteröidä tai että 
rekisteröinti perutaan. 

 
4. Rekisteri on velvollinen hyväksymään rekisteröinti-, uusinta- tai 

siirtohakemuksen tai -pyynnön Verkkotunnukselle vasta kun 
Rekisteröijän nimeämä Rekisterinpitäjän tilin saldo on positiivinen. 

 
 
 
6. KOHTA. VERKKOTUNNUKSEN REKISTERÖINNIN MÄÄRÄAIKA, 
UUSIMINEN JA PIDENTÄMINEN  

 
1. Verkkotunnusten rekisteröinnin Määräaika alkaa ja loppuu Määräajan 

määritelmän mukaisesti edellä esitettyinä päivämäärinä.  
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Ellei tässä asiakirjassa toisin määrätä, Määräaika on katsottava  
hiljaisesti uusituksi (hankintahintaan) yhden vuoden lisäajaksi, tässä 
asiakirjassa mainitun Määräajan määritelmän mukaisesti.  
 

2. Rekisteröijällä on oikeus sanoa irti Verkkotunnuksen rekisteröinti 
Rekisterinpitäjänsä kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti. 
Irtisanominen tulee voimaan vain, jos Rekisteri vastaanottaa 
Rekisterinpitäjän lähettämän peruutuspyynnön ennen määräajan 
umpeutumista. Ellei Rekisterille tule kyseistä pyyntöä, sillä on oikeus 
vaatia maksu (maksut) uusitulta Määräajalta Rekisteröintiä koskevien 
toimintalinjojen 9 kohdassa mainitun menettelyn mukaisesti. 

 
3. Rekisterillä ei ole mitään velvollisuutta ilmoittaa Rekisteröijälle 

etukäteen Määräajan lähestyvästä päättymisestä. 
 
4.     Rekisterillä on oikeus jäädyttää tai peruuttaa Verkkotunnus 

välittömästi, jos Rekisteröijä rikkoo Sääntöjä. 
 
 
7 KOHTA. VERKKOTUNNUKSEN SIIRTÄMINEN 
  
1. Kohdan 8 mukaisesti, Rekisteröijällä on oikeus siirtää Verkkotunnus 

toiselle Rekisteröijälle ja/tai toiselle akkreditoidulle Rekisterinpitäjälle 
Toimintalinjojen kohdan 10 menetelmän mukaisesti, mikäli seuraavat 
edellytykset toteutuvat kaikki yhdessä: 

 
1) Kun kyseessä on Verkkotunnuksen uudelle Rekisteröijälle, 

siirron uusi Rekisteröijä saaja on vahvistanut, että se täyttää 
Yleiset kelpoisuusperusteet; ja  

2) Rekisterinpitäjän tilin saldo on positiivinen jotta 
toimenpiteeseen liittyvät maksut voidaan suorittaa.  
 

Toimimalla kyseisen menettelyn mukaisesti asianomaiset 
Rekisteripitäjät ja Rekisteröijät tunnustavat ja takaavat 
Verkkotunnuksen siirron pätevyyden.  

 
2. Verkkotunnusta, joka on poistettu käytöstä, ei voi siirtää muutoin kuin:  

 
päätöksellä, jonka on tehnyt 

a. Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn paneeli; tai 
b. Jäsenvaltion tuomioistuin. 

  
3.      Verkkotunnus voidaan siirtää milloin tahansa Määräajan kuluessa 

Rekisteröijän laillisille perijöille (Rekisteröijän kuoltua) tai 
Rekisteröijän varallisuuden ostajalle (jos Rekisteröijä joutuu 
Yleisissä toimintasäännöissä tarkoitetun menettelyn kohteeksi) 
tarvittavan asiakirja-aineiston toimittamisen jälkeen sillä 
edellytyksellä, että lailliset perijät tai haltijan varallisuuden ostajat 
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täyttävät tämän asiakirjan 1 kohdassa mainitut 
kelpoisuusvaatimukset. Kyseisen siirron tulee tapahtua 
Toimintalinjojen kohdassa 10 asetetun menetelmän mukaisesti. 
 

4. Mikäli Rekisterinpitäjä ei toimita Rekisteröijälle ainutkertaista 
vahvistuskoodia (authorisation code) Toimintalinjojen kohdan 10 
mukaisesti, Rekisteröijä voi pyytää koodia suoraan Rekisteriltä 
edellyttäen, että se voi todistaa ryhtyneensä kaikkiin toimiin 
saadakseen koodin Rekisterinpitäjältä ja ettei Rekisterinpitäjä tästä 
huolimatta ole toimittanut sille koodia. Tässä tapauksessa Rekisteri 
voi, vastaanotettuaan pyynnön ja tutkittuaan Rekisteröijän toimittamat 
tiedot, myöntää koodin suoraan Rekisteröijälle.  
 

5. Rekisteriä ei voi missään tapauksessa pitää vastuullisena 
Verkkotunnuksen siirron käsittelystä. Nykyinen ja/tai uusi 
Rekisterinpitäjä sekä nykyinen ja/tai uusi Rekisteröijä ovat yhdessä, 
täysin ja ainoastaan vastuussa sen takaamisesta, että jokainen 
Verkkotunnuksen siirtopyyntö kirjataan ja jätetään toimitettavaksi 
valtuutetun henkilön toimesta. 
 

6. Selvyyden vuoksi, Verkkotunnuksen siirron, joka on Toimintalinjojen 
kohdan 10.3 mukainen, Määräaika pysyy muuttumattomana. 

 
 
 
 
8 KOHTA. JÄÄDYTETYT, KÄYTÖSTÄ POISTETUT JA SULJETUT 
VERKKOTUNNUKSET; REKISTERILUKKO 
 
1. Rekisteri jäädyttää Verkkotunnuksen 
 

(i) neljäksikymmeneksi (40) päiväksi, jos Rekisteri on 
vastaanottanut Rekisterinpitäjältä tämän asiakirjan 6 kohdassa 
mainitun peruutuspyynnön, ja siinä laajuudessa, mitä pyyntö 
koskee. 40 vuorokauden jäädytysaika alkaa peruutuspyynnössä 
mainittuna päivänä (a) tai peruutuspyynnön tekopäivänä (b) 
siinä tapauksessa, että peruutuspyynnössä mainittu päivämäärä 
on aiempi kuin peruutuspyynnön päivämäärä tai jos 
peruutuspyynnössä ei ole mainittu päivämäärää. 

(ii) jos Rekisteri on pyytänyt kyseisen Verkkotunnuksen 
Rekisteröijää valitsemaan itselleen uuden Rekisterinpitäjän 
Rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen 10 kohdan  mukaisesti. 

 
Edellä mainituissa tapauksissa Verkkotunnusta ei voida käyttää. 

 
Rekisterin on näytettävä WHOIS-tietokannassaan, että nämä 
Verkkotunnukset on jäädytetty. 
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2. Edellä 1 kappaleen (i) kohdassa mainittuna jäädytysaikana 
 

(i) Rekisteröijä voi pyytää jäädytetyn Verkkotunnuksen 
uudelleenaktivoimista tai siirtoa Toimintalinjojen kohdan 11 
mukaisesti. Rekisteri aktivoi 1 kappaleen (i) kohdassa mainitun 
jäädytetyn Verkkotunnuksen uudelleen vasta saatuaan sitä 
koskevan pyynnön Rekisteröijän nimeämältä Rekisterinpitäjältä 
ja jos Rekisterinpitäjän tilin saldo on positiivinen jotta 
uudelleenaktivoimista koskevat maksut voidaan suorittaa. 

(ii) Rekisteröijän perilliset (Rekisteröijän kuoltua) tai asiaa hoitava 
selvittäjä (jos Rekisteröijä joutuu Yleisten toimintasääntöjen 19 
artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn kohteeksi) voivat 
pyytää jäädytetyn Verkkotunnuksen rekisteröintiä Rekisteröijän 
perillisten nimiin tai Rekisteröijän varallisuuden ostajalle 
Rekisteröintiä koskevissa toimintalinjoissa mainitun menettelyn 
mukaisesti.   

 
Elleivät Rekisteröijän perijät (Rekisteröijän kuoltua) tai asiaa hoitava 
selvittäjä (jos Rekisteröijä joutuu Yleisten toimintasääntöjen 19 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun menettelyn kohteeksi) aktivoi tai rekisteröi 
Verkkotunnusta edellä 1 kappaleen (i) kohdassa tarkoitetun 
jäädyttämisajan kuluessa, Rekisterin on annettava Verkkotunnus 
automaattisesti yleisesti rekisteröitäväksi heti, kun 40 vuorokauden 
jäädyttämisaika on päättynyt. 

 
3. Rekisteri poistaa käytöstä Verkkotunnuksen,  

 
a. jota jonkin jäsenvaltion tuomioistuin pitää loukkaavana, 

rasistisena tai yleisen järjestyksen vastaisena; saatuaan 
Yleisten toimintasääntöjen 18 artiklassa tarkoitetun tiedon 
tuomioistuimen päätöksestä.   Kun ilmoitus lainvoimaisesta 
tuomioistuimen päätöksestä on saatu, Verkkotunnus suljetaan 
ja sen rekisteröinti tulevaisuudessa estetään niin kauaksi aikaa 
kuin asianomainen tuomioistuimen päätös on lainvoimainen.  

 
b. jos Rekisteri saa tiedon, että on vireillä Vaihtoehtoinen 

riidanratkaisumenettely tai oikeudenkäynti, kunnes kyseiset 
menettelyt ovat päättyneet ja asianomainen päätös on ilmoitettu 
Rekisteriin; tässä tapauksessa (a) Verkkotunnusta ei voida 
siirtää uudelle Rekisteröijälle ja/tai toiselle akkreditoidulle 
Rekisterinpitäjälle, eikä Rekisteröijä voi muuttaa käytöstä 
poistettua Verkkotunnusta koskevia yhteystietojaan (b). 

 
c. kun se on ilmoittanut asiasta Rekisteröijälle ja/tai 

Rekisterinpitäjälle Rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen 12  
kohdan mukaisesti. 
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4. Rekisterin on suljettava Verkkotunnus riidanratkaisuelimen 
Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä tekemän päätöksen tai 
tuomioistuimen päätöksen mukaisesti. 

 
5. Rekisteri voi sulkea Verkkotunnuksen rekisteröinnin omasta 

aloitteestaan ja ilman, että se alistaa riitaa mihinkään tuomioistuinten 
ulkopuoliseen riitojen ratkaisumenettelyyn, ainoastaan seuraavin 
perustein:  

 
(i) maksamattomat velat rekisterille tai 
(ii) Rekisteröijä ei täytä Yleisiä kelpoisuusperusteita tai 
(iii) Rekisteröijä rikkoo Sääntöjä. 
 
Verkkotunnuksen sulkemisen on tapahduttava Rekisteröintiä 
koskevien toimintalinjojen 12 kohdassa määrätyn menettelyn 
mukaisesti. 
 

6. Rekisterinpitäjä voi milloin tahansa pyytää rekisteriä aktivoimaan 
Rekisterilukko-palvelun tietylle Verkkotunnukselle. Rekisterilukko-
palvelu (Registry Lock service) tarkoittaa palvelua, jonka Rekisteri 
tarjoaa suojellakseen Verkkotunnusta satunnaisten muutosten, 
siirtojen tai mitätöintien varalle. Rekisterilukko-palvelun ollessa 
aktivoitu tietylle Verkkotunnukselle ei kyseistä Verkkotunnusta voida 
perua, päivittää tai siirtää uudelle Rekisteröijälle / Rekisterinpitäjälle. 
 
 

 
 
9 KOHTA. MYÖNNETYT OIKEUDET 
 
1. Kun Verkkotunnus rekisteröidään, Rekisteröijä saa rajoitetun, 

siirtokelpoisen, uusimiskelpoisen, yksinomaisen oikeuden käyttää 
Verkkotunnusta Määräajan, ellei Säännöissä muuta määrätä.  
Rekisteröijä ei voi vaatia muita oikeuksia kuin tässä asiakirjassa 
mainittuja.  

 
2. Rekisteröijällä ei ole minkäänlaista peruutusoikeutta, kun Rekisteri on 

vastaanottanut Verkkotunnuksen rekisteröintiä koskevan hakemuksen 
tai pyynnön. 

 
 
 
 
10 KOHTA. REKISTERIN JA REKISTERÖIJÄN VÄLINEN VIESTINTÄ 
 
1. Kaikki Rekisterin ja Rekisteröijän väliset viralliset viestit on toimitettava 

sähköpostilla: 
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 (i) Rekisterille lähetettävät viestit osoitteeseen: info@eurid.eu; 
(ii) Rekisteröijälle lähetettävät viestit: Rekisterille Rekisterinpitäjän 

välityksellä yhteydenpitoa varten annettuun 
sähköpostiosoitteeseen, joka on asetettu saataville WHOIS-
tietokannassa.  

 
2. Kaikkien Rekisterin ja Rekisteröijän välisten viestien kielenä on oltava 

jokin Euroopan unionin virallisista kielistä. 
 
 
11 KOHTA. YKSITYISYYDEN SUOJA JA TIETOSUOJA 
 
1.  Henkilötietojen käsittely 
 

Rekisteröimällä Verkkotunnuksen ja hyväksymällä Sopimusehdot 
Rekisteröijä antaa Rekisterille valtuudet käsitellä henkilötietoja ja muita 
tietoja, joita tarvitaan ".eu"-verkkotunnusta koskevan järjestelmän 
hoitamiseen. Rekisteri saa käyttää tietoja vain järjestelmän 
hoitamiseen (tähän kuuluu Verkkotunnuksen myöntäminen 
Rekisteröijälle, Verkkotunnuksen siirto uudelle Rekisteröijälle, yhden 
Verkkotunnuksen tai Verkkotunnussalkun siirto uudelle 
Rekisterinpitäjälle), ja se voi siirtää tietoja kolmansille osapuolille vain: 

 
(i) Rekisteröijän yksiselitteisen suostumuksen jälkeen 
 
(ii) jos viranomainen on lainmukaisia tehtäviään hoitaessaan 

määrännyt tekemään niin 
 
(iii) tämän asiakirjan 15 kohdassa mainittujen Vaihtoehtoisten 

riidanratkaisumenettelyjen suorittajien pyynnöstä tai 
 
(iv) tämän asiakirjan 11 kohdan 2 alakohdassa määrätyllä tavalla.  

 
 Rekisteröijällä on oikeus päästä tutkimaan henkilökohtaisia tietojaan ja 

huolehtia, että niissä olevat virheet korjataan. 
 
2.  Sisäiseen käyttöön kerätty tieto 
 
 Rekisterin sisäiseen käyttöön kerätään seuraavia henkilötietoja 

(elleivät ne ole saatavissa myös 11 kohdan 3.1 alakohdassa mainitun 
WHOIS-hakutoiminnon kautta):   

 
(i) Rekisteröijän täydellinen nimi 
(ii) teknisestä toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimi 
(iii) postiosoite 
(iv) sähköpostiosoite 
(v) puhelinnumero 
(vi) faksinumero (valinnainen) 
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(vii) .eu-riidanratkaisusääntöjen 3 kappaleen (a) kohdassa tarkoitettu 
Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä käytettävä kieli. 

 
3.   WHOIS-hakutoiminto 
 
3.1.  WHOIS-tietokannassa julkaistava tieto 
 

Kun Rekisterin WWW-sivustossa olevaan WHOIS-hakutoimintoon 
kirjoitetaan Verkkotunnus, Verkkotunnuksesta ja Rekisteröijästä on 
mahdollista saada seuraavassa määritettyjen sääntöjen mukaisia 
tietoja.  

(i) Kun Rekisteröijä on oikeushenkilö tai jonkin muun muotoinen 
organisaatio 

 
Rekisteri julkaisee WHOIS-sivuillaan yleensä seuraavat tiedot:  
 
a. Rekisteröijän nimi, osoite sekä puhelin- ja faksinumero 
b. teknisestä toiminnasta vastaavan yhteyshenkilön nimi 
c. Rekisteröijän sähköpostiosoite 
d. .eu-riidanratkaisusääntöjen 3 kappaleen (a) kohdassa 

tarkoitettu Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenettelyssä 
käytettävä kieli 

e. tekniset tiedot (esimerkiksi Verkkotunnuksen tai 
nimipalvelinten tila). 

(ii) Kun Rekisteröijä on luonnollinen henkilö 
 

Jos Rekisteröijä on yksityishenkilö (luonnollinen henkilö), 
Rekisteröijän yhteystiedoista saa julkaista vain 
sähköpostiosoitteen, ellei Rekisteröijä muuta vaadi, ja .eu-
riidanratkaisusääntöjen 3 kappaleen (a) kohdassa tarkoitetun 
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn kielen. 
  
Rekisterinpitäjien on ilmoitettava .eu-verkkotunnusta hakeville 
luonnollisille henkilöille nimenomaisesti mahdollisuudesta ottaa 
käyttöön erityinen toiminnallinen sähköpostiosoite, jonka voi 
julkaista WHOISissa ja jota voi käyttää henkilökohtaisen 
sähköpostiosoitteen sijasta. 
 
Kaikki muu kerätty tieto jää sisäiseen käyttöön eikä sitä anneta 
kolmansille osapuolille paitsi tämän kohdan mukaisissa 
tapauksissa. 

 
3.2  Henkilötietojen ilmoittaminen 
 

Kolmansilla osapuolilla voi olla perusteltuja syitä pyytää, että 
luonnollisista henkilöistä annetaan tietoja, joita ei ole julkaistu 
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WHOISissa, mutta joita Rekisteri on käsitellyt sisäistä käyttöään varten 
WHOIS-toimintalinjojen 1 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.  
 

 Kolmannen osapuolen on täytettävä jokaisesta pyydettävästä tiedosta 
erikseen Rekisterin WWW-sivustossa saataville asetettu hakulomake 
ja   

 
(i) esitettävä ja todistettava perustellut syyt pyynnölle 
(ii) luettava ja hyväksyttävä vastuuvapauslauseke, jossa kolmatta 

osapuolta kielletään käyttämästä saamiaan tietoja muihin kuin 
edellä mainituissa perustelluissa syissä mainittuihin tarkoituksiin 

(iii) annettava täydellinen nimensä ja osoitteensa (myös 
sähköpostiosoite sekä puhelin- ja faksinumero ja lisäksi 
yritystunnus, jos kolmas osapuoli on oikeushenkilö). 

 
 Tietoja pyytävälle kolmannelle osapuolelle annetaan mahdollisuus 

saada pyydetyt tiedot vain, jos se täyttää kaikki vaatimukset tai jos 
Euroopan yhteisössä toimiva oikeusviranomainen määrää Rekisterin 
myöntämään kyseisen tiedonsaantioikeuden.  

 
 
12 KOHTA. VASTUUN RAJOITTAMINEN 
 
1. Rekisteriä ei voida pitää korvausvastuullisena mistään menetyksistä, 

mukaan luettuna suorat ja epäsuorat menetykset, välilliset vahingot ja 
voiton menetykset, jotka liittyvät sopimukseen, perustuvat 
oikeudenloukkaukseen (mukaan luettuna huolimaton menettely) tai 
muutoin johtuvat Verkkotunnuksen rekisteröinnistä tai käytöstä tai 
liittyvät niihin tai Rekisterin ohjelman tai WWW-sivuston käyttöön, 
vaikka kyseisen menetyksen mahdollisuudesta olisi varoitettu, mukaan 
luettuna muun muassa seuraavat tapaukset:  

 
(i) Verkkotunnus on rekisteröity tai uusittu (tai jätetty 

rekisteröimättä tai uusimatta) Rekisteröijän tai kolmannen 
osapuolen hyväksi, koska heidän tunnistamisessaan on 
tapahtunut virhe 

(ii) Rekisterin oikeus rekisteröidä verkkotunnuksia .eu-
aluetunnuksen alaisuudessa päättyy 

(iii) kolmansien osapuolten vaatimat Verkkotunnusta koskevat 
oikeudet 

(iv) tekniset ongelmat tai viat 
(v) Rekisterinpitäjän toimet tai laiminlyönnit, jotka koskevat 

Verkkotunnuksen rekisteröintihakemusta tai -pyyntöä, 
rekisteröintiä tai uusimista ja voivat johtaa kyseisen 
Verkkotunnuksen rekisteröimättä jäämiseen tai perumiseen. 

 
lukuun ottamatta tapauksia, joissa Rekisterin tahallinen virhe on 
näytetty toteen. 
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Joka tapauksessa Rekisterin korvausvelvollisuus on rajoitettu sillä 
hetkellä käytössä olevaan rekisteröintimaksuun, jolloin riita Rekisteriä 
vastaan on käynnistetty. Rekisteröijä suostuu siihen, että Rekisteriltä ei 
voida vaatia suurempia vahingonkorvauksia ja että sille ei voida esittää 
muita vahingonkorvausvaatimuksia. 
 

2.    Rekisteröijä korvaa kaikki Rekisterille koituneet kustannukset, kulut ja 
vahingot, jotka Rekisteröijä on aiheuttanut rikkomalla näitä 
Sopimusehtoja.   Rekisteröijän on lisäksi pidettävä huolta siitä, että 
Rekisterille ei koidu haittaa kolmansien osapuolten esittämistä 
vaatimuksista tai alulle panemista riita-asioista, ja Rekisteröijän on 
korvattava Rekisterille kaikki kustannukset ja kulut, joita Rekisterille on 
koitunut, tai vahingonkorvaukset, joita siltä voidaan vaatia sen 
seurauksena, että kolmannet osapuolet ovat nostaneet kanteen 
Rekisteriä vastaan sen vuoksi, että Rekisteröijän tekemä 
Verkkotunnusta koskeva hakemus tai Verkkotunnuksen rekisteröinti tai 
käyttö loukkaa mainittujen kolmansien osapuolten oikeuksia.   

 
3. Tässä kohdassa käsitettä ”Rekisteri” on käytetty merkityksessä, joka 

viittaa myös Rekisterin jäseniin ja alihankkijoihin sekä niiden johtajiin ja 
työntekijöihin. 

 
 
13 KOHTA. TARKISTUKSET 
 
1. Näitä Rekisteröintiehtoja ja Toimintalinjoja voidaan muuttaa tässä 

kohdassa määritetyllä tavalla. 
 
2. Jos Rekisteri päättää muuttaa näitä Rekisteröintiehtoja ja/tai 

Rekisteröintiä koskevia Toimintalinjoja, sen on asetettava uudet ehdot 
yleisön saataville julkaisemalla ne Rekisterin WWW-sivustossa 
vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen uusien ehtojen 
voimaantuloa (ja kun ehdot ovat tulleet voimaan ilmoitettuna päivänä, 
mainitut uudet ehdot on katsottava Sopimusehdoiksi ja/tai 
Rekisteröintiä koskeviksi toimintalinjoiksi). Kutakin Verkkotunnusta 
koskevaa rekisteröintiä käsitellään niiden Sääntöjen mukaisesti, jotka 
ovat voimassa sinä päivänä, jolloin Verkkotunnuksen 
rekisteröintihakemus tai -pyyntö on täydellinen. 

 
3. Rekisteri voi tehdä poikkeuksen tämän asiakirjan 13 kohdan 2 

alakohdan määräyksiin ja olla noudattamatta edellä mainittua 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden vähimmäisaikaa. Tällöin 
muutokset tulevat voimaan hetkellä, jolloin ne julkaistaan Rekisterin 
WWW-sivustossa.   Rekisteri voi noudattaa tätä erityistä menettelyä 
vain sillä edellytyksellä, että asianomaiset muutokset näyttävät 
perustelluilta, kun niitä tarkastellaan asianomaisen kansallisen tai 
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kansainvälisen tekniikan kannalta, ja että niiden tarkoitus on estää 
Verkkotunnuksilla keinottelu tai niiden väärinkäyttö. 

 
4. Rekisterillä ei ole velvollisuutta pitää Rekisteröijiä henkilökohtaisesti 

ajan tasalla Sopimusehtojen ja/tai Rekisteröimistä koskevien 
toimintalinjojen muutoksista tai aiotuista muutoksista edes silloin, kun 
heidän aiemmin tekemänsä Verkkotunnusten rekisteröintihakemukset 
on aiemmin hylätty, vaikka aiemmin hylätyt verkkotunnusten 
rekisteröintihakemukset saatettaisiin muutettujen Sopimusehtojen ja/tai 
Rekisteröintiä koskevien toimintalinjojen nojalla hyväksyä. 

 
 
14 KOHTA. SOVELLETTAVA OIKEUS JA TUOMIOISTUIMET 
 
Näihin Rekisteröintiehtoihin ja kaikkiin tässä asiakirjassa mainittuihin 
Rekisterin ja Rekisteröijän välisiin kanssakäymisiin sovelletaan Belgian lakia.  
Kaikissa Rekisterin ja Rekisteröijän välisissä riidoissa, erimielisyyksissä ja 
valituksissa yksinomainen toimivalta on Brysselissä (Belgiassa) sijaitsevilla 
tuomioistuimilla, lukuun ottamatta tämän asiakirjan 15 kohdassa mainittuja 
tapauksia.  
 
 
15 KOHTA. VAIHTOEHTOINEN RIIDANRATKAISUMENETTELY 
 
1. Rekisteröijän on hyväksyttävä, että Vaihtoehtoiset 

riidanratkaisumenettelyt toimitetaan siten, että yksi Rekisterin WWW-
sivustossa luetelluista riidanratkaisumenettelyn suorittajista on läsnä.  

 
2. Rekisteröijän on osallistuttava Vaihtoehtoisiin 

riidanratkaisumenettelyihin, jos kolmas osapuoli (valituksen tekijä) 
ottaa yhteyttä Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn suorittajaan .eu-
riidanratkaisusääntöjen mukaisesti ja tekee valituksen Rekisteröijää 
vastaan Yleisten toimintasääntöjen 21 artiklan ja 22 artiklan 1 kohdan 
(a) alakohdassa mainitun verkkotunnuksilla keinottelun tai 
verkkotunnusten väärinkäytön perusteella. 

 
Tämän lisäksi Rekisteröijällä tai kolmannella osapuolella on oikeus 
käynnistää Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely Säännöissä 
määrättyjen menettelyjen mukaisesti, jos sen mielestä Rekisterin 
päätös on ristiriidassa Asetusten kanssa. 

 
3. Elleivät Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn osapuolet ole 

sopineet toisin tai jos ei Rekisteröijän ja Rekisterinpitäjän välisessä 
sopimuksessa toisin määrätä, Vaihtoehtoisessa 
riidanratkaisumenettelyssä käytettävä kieli on sama kuin kyseisessä 
sopimuksessa.  Kaikissa Rekisteriä vastaan käynnistetyissä 
Vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä käytettävä kieli on 
englanti.  
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4. Kaikkiin riitoihin, joita tämä kohta koskee, sovelletaan valituksen 

jättöhetkellä sovellettavia .eu-riidanratkaisusääntöjä ja valitun 
Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn suorittajan menettelysääntöjä, 
jotka on julkaistu Rekisterin WWW-sivustossa. 

 
5. Valituksen tekijällä on Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn 

suorittajan nimeämän välimiehen (tai välimiehistä koostuvan 
riidanratkaisuelimen) läsnä ollessa suoritettavissa menettelyissä 
käytössään oikeussuojakeinot, jotka on rajoitettu tiukasti seuraaviin: 

 
(i) valituksen kohteena olevan Rekisterin päätöksen mitätöiminen, 

jos Vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely on käynnistetty 
Yleisten toimintasääntöjen 22 artiklan 1 kohdan (b) alakohdan 
perusteella. 

(ii) Verkkotunnuksen sulkeminen tai siirto, jos Vaihtoehtoinen 
riidanratkaisumenettely on käynnistetty Yleisten 
toimintasääntöjen 22 artiklan 1 kohdan (a) alakohdan 
perusteella.  


