Κανονισμός Who is Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”

Κανονισμός Who is
Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και
Πολιτική Ασφαλείας του Μητρώου Ονομάτων Χώρου «co.gr»
Ι. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Άρθρο 1. Ορισμοί
Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, οι παρακάτω όροι, όταν αναγράφονται με
κεφαλαία τα πρώτα γράμματα, έχουν την έννοια που περιγράφεται παρακάτω:
i)

Αιτών: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο ζητά την καταχώριση
κάποιου Ονόματος Χώρου στο υποεπίπεδο “co.gr”,

ii) Ηλεκτρονική Αίτηση: η αίτηση του Αιτούντος για την καταχώριση Ονόματος
Χώρου στο “co.gr”. Η Αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς το Μητρώο
μέσω του Καταχωρητή. Η υποβολή Αίτησης υποδηλώνει και γνώση του
Γενικού Κανονισμού Καταχωρήσεων Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”,
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του,
iii) Ιστοθέση του Μητρώου: η ηλεκτρονική διεύθυνση www.inethellas.co.gr,
iv) Καταχωρητής: η εταιρία ΤELIA CO A.E. – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (TELIA CO A.E.), η οποία
λειτουργεί ως αποκλειστικός καταχωρητής για λογαριασμό της INET HELLAS
Ε.Π.Ε. ή οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τυχόν
ενεργεί ως καταχωρητής για λογαριασμό της TELIA CO A.E. και το οποίο
είναι εξουσιοδοτημένο μέσω σύμβασης ή με άλλο τρόπο από την TELIA CO
A.E. και έχει τα τεχνικά μέσα να προβαίνει σε καταχωρίσεις Ονομάτων
Χώρου τρίτου επιπέδου στο “co.gr”,
v) Γενικός Κανονισμός: οι κανόνες καταχώρησης Ονομάτων Χώρου τρίτου
επιπέδου

στο

Κατχώρησης

“co.gr”,

που

Ονομάτων

προβλέπονται

Χώρου

με

στον

κατάληξη

Γενικό

“co.gr”,

Κανονισμό

όπως

τυχόν

τροποποιηθούν στο μέλλον,
vi) Καταχωρούμενος: το νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο αιτείται και υπέρ
του οποίου διενεργείται καταχώριση Ονόματος Χώρου τρίτου επιπέδου στο
“co.gr”, για όσο χρονικό διάστημα το Όνομα αυτό είναι καταχωρημένο υπέρ

1

Κανονισμός Who is Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”

αυτού, ακόμη κι αν βρίσκεται σε αναστολή. Με τον Καταχωρούμενο
εξομοιώνεται και κάθε γενικός ή ειδικός διάδοχος του ο οποίος θεμελιώνει
δικαίωμα επί του Ονόματος Χώρου,
vii) Μητρώο: η εταιρία ΙΝΕΤ HELLAS Ε.Π.Ε. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (INET HELLAS Ε.Π.Ε.), η οποία είναι δικαιούχος του
ελληνικού και του κοινοτικού σήματος “co”, καθώς και της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης “co.gr”,
viii) Όνομα Χώρου: οποιοδήποτε όνομα το οποίο:
(1) αποτελείται από αλφαριθμητικούς χαρακτήρες του λατινικού αλφαβήτου
[Α-Ζ, a-z, 0-9] και τον ειδικό χαρακτήρα [-],
(2) δεν είναι μικρότερο από 3 (τρεις) και δεν ξεπερνά τους 60 (εξήντα)
χαρακτήρες,
(3) μπορεί να καταχωρηθεί σαν όνομα χώρου 3ου επιπέδου κάτω από το
υποεπίπεδο “co.gr” με βάση τον Γενικό Κανονισμό Καταχωρήσεων
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr” και
(4) του οποίου ζητάται η καταχώριση ως τρίτο ή επέκεινα υποεπίπεδο στο
“co.gr”,
ix) Περίοδος Σταδιακής Καταχώρησης (ΠΣΚ, Sunrise Period): η περίοδος
καταχώρησης Ονομάτων Χώρου στο υποεπίπεδο “co.gr” για την διασφάλιση
προηγούμενων δικαιωμάτων από κακόβουλες, παραπλανητικές ή άλλως
ανεπιθύμητες
υποεπίπεδο

καταχωρίσεις

ονομάτων

πεδίου

τρίτου

επιπέδου

στο

“co.gr”. Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται παρέκκλιση από τον

γενικό κανόνα Εξυπηρέτησης κατά Σειρά Προτεραιότητας (First Come First
Served, FCFS), υπέρ των δικαιούχων προηγούμενων δικαιωμάτων.
x) Όργανο Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών (ΟΕΕΔ): Όργανο συνιστώμενο
από έναν Καθηγητή Ελληνικού Πανεπιστημίου ειδικευόμενο σε θέματα
Ονομάτων

Χώρου

και

επικουρούμενο

από

γραμματέα,

το

οποίο

επιλαμβάνεται της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών μεταξύ περισσότερων
Αιτούντων ή μεταξύ ενός Αιτούντος και του Μητρώου. Το ΟΕΕΔ τελεί σε
πλήρη οικονομική και λειτουργική αυτονομία από τους Καταχωρητές και από
το Μητρώο και δεσμεύει το τελευταίο πλήρως με τις αποφάσεις του.
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Άρθρο 2. Εξουσιοδότηση επεξεργασίας – όρια
1) Με την καταχώρηση ενός Ονόματος Χώρου ο Καταχωρούμενος εξουσιοδοτεί το
Μητρώο να επεξεργάζεται τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα που απαιτούνται για τη
λειτουργία του συστήματος Ονομάτων Χώρου “co.gr”.
2) Το Μητρώο καταχωρεί και χρησιμοποιεί αποκλειστικά τα δεδομένα τα οποία
απαριθμούνται κατά τρόπο εξαντλητικό στο άρθρο 3 του παρόντος, μόνο για τη
λειτουργία του συστήματος (απόδοση του Ονόματος Χώρου, μεταβίβαση Ονόματος
Χώρου σε νέο Καταχωρούμενο, μεταβίβαση Ονόματος Χώρου ή χαρτοφυλακίου
Ονομάτων Χώρου σε νέο Καταχωρητή κλπ.) και δεν τα μεταβιβάζει προς κανέναν
τρίτο, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Καταχωρούμενου.
3) Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο, ο Καταχωρούμενος δίνει την άνευ
όρων ή επιφύλαξη γενική και ανέκκλητη συναίνεσή του για την κοινοποίηση των
προσωπικών του στοιχείων όταν συντρέχει μια από τις παρακάτω περιστάσεις:
a) Το Μητρώο λάβει σχετική εντολή από δημόσια αρχή, εκτελώντας τα νόμιμα
καθήκοντά του,
b) Το Μητρώο λάβει σχετική αίτηση από το ΟΕΕΔ, στα πλαίσια εξωδικαστικής
επίλυσης διαφοράς,
c) Είναι απαραίτητο για την άμυνα του Μητρώου σε δικαστικές, εξώδικες, διαιτητικές
ή άλλες διαδικασίες στις οποίες το Μητρώο νομιμοποιείται παθητικά
d) Είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων WHOIS σύμφωνα με το
άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος.
Άρθρο 3. Δεδομένα που υπόκεινται σε επεξεργασία
1) Πληροφορίες που συγκεντρώνονται για εσωτερική χρήση από το Μητρώο:
a. Τα

ακόλουθα

προσωπικά

δεδομένα

του

Καταχωρούμενου

συγκεντρώνονται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από το Μητρώο, με
την επιφύλαξη των στοιχείων που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία
της βάσης δεδομένων WHOIS, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο:
i. πλήρες όνομα του Καταχωρουμένου ή /και του νόμιμου
αντιπροσώπου του,
ii. στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας του Καταχωρουμένου ή /και του
νόμιμου αντιπροσώπου του,
iii. όνομα τεχνικού υπευθύνου,
iv. ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας,

3

Κανονισμός Who is Ονομάτων Χώρου με κατάληξη “co.gr”

v. ηλεκτρονική διεύθυνση e-mail,
vi. αριθμός τηλεφώνου,
vii. αριθμός fax (προαιρετικά),
viii. ΑΦΜ (ή άλλος μοναδικός αριθμός) φυσικού προσώπου,
ix. ΔΟΥ φυσικού προσώπου (αν στην Ελλάδα).
2) Δημιουργία βάσης δεδομένων WHOIS
a. Δημιουργείται βάση δεδομένων WHOIS στην οποία καταγράφονται όλα
τα Ονόματα Χώρου τα οποία έχουν καταχωρηθεί υπέρ συγκεκριμένου
Καταχωρούμενου καθώς και όσα τελούν σε αναστολή, υπό διεκδίκηση ή
άλλως βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν είναι διαθέσιμα προς
καταχώρηση.
b. Σκοπός της βάσης δεδομένων WHOIS είναι να παρέχει λογικά, ακριβή και
ενημερωμένα στοιχεία επικοινωνίας με τον δικαιούχο καταχωρημένου
Ονόματος Χώρου στο “co.gr” ή/και αντιπρόσωπό του.
c. Για το σκοπό αυτό, κάθε Όνομα Χώρου που είναι ενεργό είτε με κάποιον
από τους παραπάνω τρόπους τελεί σε δέσμευση ή εκκρεμότητα,
αντιστοιχίζεται με την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του αντίστοιχου
Καταχωρούμενου ή/και του αντιπροσώπου του. Κάθε Καταχωρούμενος
οφείλει να ενημερώνει άμεσα τον Καταχωρητή και το Μητρώο για
ενδεχόμενες αλλαγές της ως άνω ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, έτσι ώστε
αυτή (η ηλεκτρονική διεύθυνση) που φαίνεται στο WHOIS να είναι
λειτουργική και ακριβής. Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποίαν η
δηλωμένη ηλεκτρονική διεύθυνση δεν αντιστοιχεί στον Καταχωρούμενο ή
αντιπρόσωπό του, δεν ανταποκρίνεται ή άλλως δεν διασφαλίζει την
επικοινωνία μαζί του, η καταχώρηση του αντίστοιχου Ονόματος Χώρου
μπορεί να καταργηθεί και το Όνομα να διατεθεί ελεύθερα σε κάθε
ενδιαφερόμενο.
d. Λοιπά στοιχεία
Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του Καταχωρούμενου θεωρούνται απόρρητα.
Το Μητρώο τα φυλάσσει και τα επεξεργάζεται μόνον για όσο χρόνο τούτο
είναι απαραίτητο για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του
συστήματος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
e. Στοιχεία πιστωτικής κάρτας
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Στο μέτρο που οι Καταχωρούμενοι δεν συναλλάσσονται απευθείας με το
Μητρώο, αλλά ο καθένας με τον Καταχωρητή της επιλογής του, το
Μητρώο δεν συγκεντρώνει και δεν επεξεργάζεται στοιχεία πιστωτικών
καρτών των Καταχωρούμενων. Σε κάθε περίπτωση που το Μητρώο, για
οποιονδήποτε λόγο, καθίσταται κοινωνός των στοιχείων πιστωτικών
καρτών Καταχωρούμενων, Αιτούντων ή λοιπών προσώπων, διαχειρίζεται
τα στοιχεία αυτά σε πραγματικό χρόνο, αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη
συναλλαγή για την οποία έχουν έλθει στην κατοχή της και δεν τα
αρχειοθετεί με κανέναν τρόπο.
3) Δημιουργία βάσης δεδομένων WHOIS στην ΠΣΚ (WHOIS Sunrise)
a. Δημιουργείται, κατ’ αντιστοιχία με την βάση δεδομένων WHOIS,
αντίστοιχη βάση και για την ΠΣΚ (WHOIS Sunrise), σύμφωνα με τα
παρακάτω.
b. Μετά την παραλαβή κάθε Αίτησης, το Μητρώο αναρτά στην Βάση
Δεδομένων WHOIS Sunrise σχετικές πληροφορίες. Η Βάση Δεδομένων
WHOIS Sunrise μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για
κάθε μία από τις Αιτήσεις που λαμβάνονται:
i. Αύξοντα αριθμό καταχώρησης.
ii. Την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής της Αίτησης από το
Μητρώο και τη θέση της Αίτησης του Υποψηφίου στην σειρά για
το εν λόγω Όνομα Χώρου.
iii. Το Όνομα Χώρου για το οποίο έχει υποβληθεί Αίτηση.
iv. Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του
αντιπροσώπου του.
v. Τον τύπο Προηγούμενου Δικαιώματος το οποίο επικαλείται ο
αιτών.
vi. Το πλήρες όνομα για το οποίο υφίσταται Προηγούμενο Δικαίωμα.
vii. Την Χώρα στην οποία το Προηγούμενο Δικαίωμα προστατεύεται.
viii. Διάφορα πεδία κατάστασης ανάλογα με το καθεστώς στο οποίο
βρίσκεται η αίτηση.
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c. Η Βάση δεδομένων WHOIS Sunrise θα παραμείνει αναρτημένη στην
ιστοθέση του Μητρώου, για έξι μήνες μετά το πέρας της ΠΣΚ.

Άρθρο 4. Σκοπός επεξεργασίας
1) Το Μητρώο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των
Καταχωρούμενων και τα διαχειρίζεται ως εμπιστευτικά και απόρρητα, με την
επιφύλαξη των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του παρόντος.
2) Το Μητρώο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των Καταχωρούμενων
αποκλειστικά για να εξασφαλίζει τη λειτουργία του συστήματος ονοματοδοσίας
στο “co.gr” (απόδοση του Ονόματος Χώρου, μεταβίβαση Ονόματος Χώρου σε
νέο Καταχωρούμενο, μεταβίβαση Ονόματος Χώρου ή χαρτοφυλακίου Ονομάτων
Χώρου σε νέο Καταχωρητή κ.ο.κ) καθώς και για λόγους επικοινωνίας,
οικονομικούς και φορολογικούς. Επίσης, το Μητρώο είναι δυνατόν να
επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων των Καταχωρούμενων για
λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών πληροφοριών του. Ενδεχόμενη περαιτέρω κοινοποίηση των στοιχείων προς
τρίτους τελεί υπό την προϋπόθεση της ρητής συναίνεσής του Καταχωρούμενου.
Άρθρο 5. Εφαρμοστέοι κανόνες
1) Η

διαχείριση και

προστασία

των προσωπικών δεδομένων όλων

των

Καταχωρούμενων του Μητρώου διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική
καθώς και στις σχετικές διατάξεις του δικαίου της ΕΕ και του ελληνικού νόμου (Ν.
2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει και όπως έχει συμπληρωθεί από
τις εκτελεστικές πράξεις (π.δ. και υ.α.) και από τις αποφάσεις του Προέδρου της
Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2) Η παρούσα Πολιτική διατυπώνεται με δεδομένη την αυξημένη ρευστότητα τόσο
των τεχνικών υποδομών όσο και των θεσμικών δεδομένων στο χώρο του
διαδικτύου. Συνεπώς το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των Όρων
δημοσιεύοντας τους νέους όρους στην Ιστοθέση του Μητρώου εύλογο χρόνο
πριν τους θέσει σε εφαρμογή.
3) Εάν κάποιος Καταχωρούμενος δε συμφωνεί με την Πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Μητρώου.
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Άρθρο 6. Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης κτλ προσωπικών δεδομένων
1) Κάθε Καταχωρούμενος έχει το δικαίωμα, με την αποστολή απλού μηνύματος
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη διεύθυνση info@inethellas.co.gr
οποιονδήποτε

ή

με

άλλον πρόσφορο τρόπο να αξιώσει πρόσβαση στα πλήρες

αρχείο με τα προσωπικά του στοιχεία και, στο μέτρο που θεμελιώνει το
αντίστοιχο δικαίωμα, να απαιτήσει την τροποποίηση, διόρθωση ή διαγραφή τους.
2) Με δεδομένο ότι προϋπόθεση καταχώρησης Ονόματος Χώρου συνιστά η
δικαιοπρακτική ικανότητα του Αιτούντος και ότι κάθε Αιτών έχει διαβάσει και έχει
αποδεχθεί τον Γενικό Κανονισμός Καταχωρήσεων Ονομάτων Χώρου με
κατάληξη “co.gr”, το Μητρώο θεωρεί ότι όλα τα προσωπικά στοιχεία τα οποία
διαχειρίζεται ανήκουν σε ενήλικες και ότι δεν έχει στην κατοχή του προσωπικά
δεδομένα ανηλίκων.
Άρθρο 7. Εξειδικευμένο προσωπικό – περιορισμένη πρόσβαση
1) Τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούνται στους υπολογιστές του Μητρώου
είναι προσβάσιμα μόνο σε εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό το
οποίο έχει πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το
Σύνταγμα και τους Νόμους της Ελλάδας και από το δίκαιο της ΕΕ, σχετικά με την
προστασία των προσωπικών δεδομένων.
2) Τα πρόσωπα αυτά έχουν πρόσβαση στα καταχωρημένα προσωπικά δεδομένα
μόνον με τη χρήση ατομικού μυστικού κωδικού πρόσβασης (password) ο οποίος
αλλάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα.
3) Σε περίπτωση κατά την οποία το Μητρώο αναθέσει σε τρίτο φορέα ή επιχείρηση
την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή του, θα
αξιώσει αντίστοιχα εχέγγυα προστασίας των δεδομένων.
Άρθρο 8. Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες
Το Μητρώο δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των
προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web
sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών
banners. Σε καμία περίπτωση δε το Μητρώο δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι
συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
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Άρθρο 9. Cookies - ΙP addresses
1) Το Μητρώο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη /
χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του Μητρώου. Τα cookies είναι μικρά
αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη
και δεν αντλούν πληροφορίες ή με άλλον τρόπο επηρεάζουν οποιοδήποτε
έγγραφο ή αρχείο από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την
διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση
συγκεκριμένων υπηρεσιών του Μητρώου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου
να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Μητρώου είναι
χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης των
υπηρεσιών του Μητρώου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του
(web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των
cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Μητρώου είτε να μην επιτρέπει την
αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο
επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Μητρώου
δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει
περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.
2) H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη
συνέχεια στo Μητρώο αξιοποιείται αποκλειστικά για τη λειτουργία του
συστήματος ονοματοδοσίας και για τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.
ΙΙ. Πολιτική ασφάλειας
Άρθρο 10. Τεχνολογία
Για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το Μητρώο
χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer). Το SSL είναι ο πλέον αξιόπιστος
φορέας για την ασφάλεια συναλλαγών μέσω του internet, σε παγκόσμια κλίμακα. Με
αυτή την τεχνολογία, κάθε στοιχείο που καταχωρείται στις σελίδες του Μητρώου
κωδικοποιείται πριν γίνει διαθέσιμο και στην συνέχεια διερευνάται η αυθεντικότητα του
μηνύματος και του server από το οποίο απεστάλλει.
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Άρθρο 11. Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας
Δεδομένων
Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το
πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.
Άρθρο 12. Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall)
Η πρόσβαση στα συστήματα του Μητρώου (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο
επιτρέπει

τη

χρήση

συγκεκριμένων υπηρεσιών

από

τους

πελάτες/επισκέπτες

απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με
απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες του Μητρώου.
Άρθρο 13. Κρυπτογράφηση
Από την έναρξη έως τη λήξη της σύνδεσή σας (on-line session) με τα συστήματα του
Μητρώου όλες οι πληροφορίες και τα προσωπικά σας στοιχεία κρυπτογραφούνται με
βάση το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι ουσιαστικά
ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο
αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του
κατάλληλου κλειδιού.
Άρθρο 14. Αυτόματη Αποσύνδεση
Εάν δεν υπάρξει καμία δραστηριότητα για 10 λεπτά γίνεται αυτόματη αποσύνδεση του
χρήστη από το www.inethellas.co.gr
ΙΙΙ. Τελικές διατάξεις
Άρθρο 15. Τροποποίηση πολιτικής
Το Μητρώο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής, με ανάρτηση
της εκάστοτε ισχύουσας (νέας) Πολιτικής στην ιστοθέση www.inethellas.co.gr και υπό
την επιφύλαξη του σεβασμού του Ελληνικού Συντάγματος, των Νόμων και του
Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου.
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Αθήνα 1/3/2007
INET HELLAS Ε.Π.Ε.
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Πληροφοριών
Μητρώο Ονομάτων Χώρου με Κατάληξη .co.gr

10

