Wbp-regeling voor .nl-domeinnamen

Datum

Contact

13 november 2017

T 026 352 55 00
support@sidn.nl

Blad

www.sidn.nl

1/5

Bezoekadres
Meander 501
6825 MD Arnhem

Postadres
Postbus 5022
6802 EA Arnhem

Welke begrippen kom je tegen in dit document?
Wij:

SIDN, Stichting Internet Domeinregistratie Nederland

Aanvraag:

als iemand ons vraagt om iets aan te passen rondom een domeinnaam
• Dit geldt ook voor domeinnaamregistraties.

Beheerder:

onze directeur

Betrokkene:

degene over wie persoonsgegevens worden verwerkt

Domeinnaam:

een combinatie van tekens op het eerste niveau onder het .nl-domein

Register:

het register waarin alle geregistreerde .nl-domeinnamen staan met
de bijbehorende gegevens

Domeinnaamaanvrager:

iemand die domeinnaamhouder van een .nl-domeinnaam wil worden

Domeinnaamhouder:

degene die als houder van een .nl-domeinnaam in ons register staat

Registrar:

een organisatie die domeinnamen registreert en beheert namens
domeinnaamaanvragers en houders
• Wij hebben een contract met de registrar afgesloten.

Verwerking:

de verwerking van de persoonsgegevens voor het register

Verantwoordelijke: wij, SIDN
Wbp-regeling:

de regeling in dit document
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Met welke doelen verwerken wij de persoonsgegevens?
We behandelen aanvragen voor domeinnamen.
•

Alle werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, horen hier ook bij.
o

En alle werkzaamheden die daar het gevolg van zijn, horen hier ook bij.

We behandelen verzoeken en klachten van domeinnaamhouders en betrokkenen.
We stellen gegevens beschikbaar aan registrars zodat zij hun werk kunnen doen.
•

Je leest welke gegevens dat zijn in bijlage I onder ‘toegankelijk voor registrars’.

We nemen de gegevens op in de zonefile.
We nemen de gegevens op in de Whois, dit is het deel van het register dat openbaar is.
•

De informatie mag gebruikt worden voor de volgende doelen:
o

Om technische problemen met de werking van het internet te kunnen
oplossen.

o

Om een .nl-domeinnaam aan te vragen of erachter te komen wie de houder
is.

o

Om intellectuele eigendomsrechten te beschermen.

o

Om illegale en schadelijke inhoud op het internet te voorkomen en te
bestrijden.

•

De Whois staat beschreven in artikel 23.2 van de algemene voorwaarden voor .nldomeinnaamhouders.

We mogen de gegevens delen met degenen die in artikel 7 van deze regeling staan.
•

Het gaat dan om de gegevens uit bijlage I.

Welke verantwoordelijkheden heeft de beheerder?
De beheerder heeft de dagelijkse leiding over de werkzaamheden voor de verwerking.
Van welke personen zijn de gegevens opgenomen?
•

domeinnaamhouders

•

contactpersonen voor een domeinnaam

•

registrars en hun contactpersonen

•

resellers

Welke gegevens nemen we op in het register?
Wij verwerken maximaal de volgende gegevens over de personen uit het vorige artikel:
•

gegevens over de aanvraag en aanvrager van domeinnamen

•

relatiemanagement-gegevens

•

gegevens over beveiliging

•

publiek toegankelijke gegevens

Welke bronnen gebruiken wij voor de gegevens?
•

de domeinnaamhouder

•

de registrar die de domeinnaamaanvraag heeft verzorgd of de domeinnaam beheert

Met wie delen wij de gegevens?
We verstrekken gegevens via de Whois, dit is het deel van het register dat openbaar is.
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•

De Whois staat beschreven in artikel 23.2 van de algemene voorwaarden voor .nldomeinnaamhouders.

•

Dit doen we volgens de Wet bescherming persoonsgegevens.

Soms delen we de niet-openbare gegevens wel.
•

We delen ze dan met personen of instellingen die daar belang bij hebben
(belanghebbenden).

•

Wij informeren de houder als we dat doen.

We delen de niet-openbare gegevens ook met opsporings- en handhavingsautoriteiten.
•

Dat doen we als ze dat vorderen en dat mogen volgens de wet (gerechtigd zijn).

We delen de niet-openbare gegevens ook met certification authorities.
•

Dat doen we als ze dit in opdracht van de houder vragen.

Wie mogen de gegevens verwerken?
De beheerder wijst de mensen aan die de gegevens mogen verwerken.
•

Zij mogen de gegevens invoeren, verbeteren, aanvullen en verwijderen.

Wat doen we als er fouten in de gegevens zitten?
Wij passen de gegevens zo snel mogelijk aan bij fouten: onjuist, onvolledig.
•

Zo zorgt de beheerder ervoor dat de gegevens kloppen.

Wanneer verwijderen wij de gegevens?
Als ze niet meer nodig zijn voor ons werk.
•

Of als we ze niet mogen verwerken vanwege wetgeving.

Wie hebben er rechtstreeks toegang tot de gegevens?
De beheerder bepaalt welke mensen die bij ons werken rechtstreeks toegang krijgen tot de
gegevens.
•

Zij verwerken de gegevens alleen vanwege onze werkzaamheden en om klachten en
vragen te behandelen.

Iedereen mag de Whois gebruiken om de openbare gegevens op te vragen.
•

Iedereen heeft dus rechtstreeks toegang tot die gegevens.

De beheerder bepaalt welke mensen rechtstreeks toegang krijgen tot de gegevens voor
technische werkzaamheden.
Hoe beveiligen wij de gegevens?
We beveiligen de gegevens volgens de instructies van de beheerder.
Welke rechten hebben de betrokkenen?
Iedereen kan contact opnemen met de beheerder om gebruik te maken van zijn rechten uit
de Wet bescherming persoonsgegevens.
•

Je vindt de relevante artikelen uit die wet in bijlage II.

Je mag ook een advocaat contact laten opnemen met de beheerder.
•

Die geef jij dan schriftelijk toestemming daarvoor.

Je mag ook een ander contact laten opnemen met de beheerder.
•

Die geef jij dan schriftelijk toestemming daarvoor.
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o

Wij geven geen informatie aan die ander als die zelf een belang heeft bij de
gegevens.

o

We geven ook geen informatie als wij sterke aanwijzingen hebben dat de
schriftelijke toestemming vals is.

Wat zijn de afspraken over geheimhouding?
Je houdt gegevens over anderen geheim.
•

Maar niet als het delen van de gegevens nodig is voor de taak waarvoor je ze kreeg.

•

Ook niet als je ze volgens de Wet bescherming persoonsgegevens of deze regeling
mag delen.
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Bijlage 1 bij Wbp-regeling voor .nl-domeinnamen
In deze tabel zie je wie welke gegevens in de Whois mogen zien.
Publiek web Publiek
command
line

Opsporing, CA en Registrars
belanghebbenden1

domeinnaam

x

x

x

x

status

x

x

x

x

handle houder

x

x

naam houder

x2

x

x

adres houder

x3

x

x

e-mail houder

x

x

telefoon houder

x

x

handle admin-c

x

x

naam admin-c

x

x

adres admin-c

x

x

x

x

x

x

e-mail admin-c

x

telefoon admin-c
registrarnaam

x

x

x

x

registraradres

x

x

x

x

handle tech-c (‘s)

x

x

naam tech-c (‘s)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

adres tech-c (‘s)
e-mail tech-c (‘s)

x

telefoon tech-c (‘s)
nameservers

x

x

DNSSEC

x

x

x

datum registratie

x

x

x

Datum laatste

x

x

x

x

x

wijziging
NL Domain registry

x

Melding domicilie
Copyright notice

1Op

x
x

x

x

verzoek in individuele gevallen.

2

De naam is alleen openbaar bij zakelijke houders. Dus niet bij particuliere houders.

3Zakelijke

houders kunnen kiezen of ze hun adres openbaar maken. Bij particuliere houders is het adres

niet openbaar.

