IIS integritetspolicy
för domännamnsregistret för .nu
Definitionerna för denna policy finns i IIS gällande registreringsvillkor.
Sedan september 2013 ansvarar Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS) för
administration och teknisk drift av .nu enligt avtal (”.nu-avtalet”).

Behandling av personuppgifter
Enligt dataskyddslagstiftning och .nu-avtalet ansvarar Stiftelsen för Internetinfrastruktur
(IIS) för behandlingen av dina personuppgifter i Domännamnsregistret.
De personuppgifter (för- och efternamn, personnummer, adress, telefonnummer och epostadress) som du lämnar när du registrerar ett Domännamn sparas tills vidare
eftersom det finns ett berättigat intresse för IIS att säkerställa spårbarhet i
Domännamnsregistret.

Ändamål och laglig grund för behandling
Ändamålet med IIS behandling av dina personuppgifter är för att uppfylla avtal med dig
(gällande registreringsvillkor), tillhandahålla och driva Domännamnsregistret och för att
uppfylla andra åtaganden enligt .nu-avtalet.
Uppgifterna kan komma att behandlas för att utveckla IIS verksamhet samt för att
upprätthålla en god kund- och registervård, vilket innebär att uppgifterna kan samköras
med andra register.
För att IIS ska kunna behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund
för detta. Enligt .nu-avtalet måste IIS upprätthålla Domännamnsregistret och därför
finns en avtalsrättslig plikt för IIS att samla in behandla dina personuppgifter. Dessutom
ska IIS uppfylla sina skyldigheter enligt avtal mellan IIS och dig (gällande
registreringsvillkor). Behandling av personuppgifter för Innehavarens kontaktpersoner
behandlas på den lagliga grunden berättigat intresse.

Mottagare av personuppgifter
För att IIS ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt .nu-avtalet och avtalet som
tecknats med dig, kan tredje part och personuppgiftsbiträde komma att ta del av dina
personuppgifter. IIS kan också samla in uppgifter om dig från dessa för att kunna utföra
sina åtaganden.
IIS samarbetar till exempel med följande tredje parter eller personuppgiftsbiträden.
•

Infrastrukturleverantörer och sekundära namnserveroperatörer för att
säkerställa driften av Domännamnsregistret.
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•

Leverantör av folkbokföringsuppgifter för att samla in uppgifter om dig och
säkerställa att dina adressuppgifter är riktiga.

•

Undersökningsföretag för kundundersökningar.

IIS samarbetar dessutom med återförsäljare (registrarer) för försäljning och för att utföra
registreringstjänster enligt avtal mellan IIS och registraren. IIS får personuppgifter från
registrarerna för att kunna upprätta ett korrekt Domännamnsregister. IIS lämnar ut
personuppgifter till dessa registrarer, till exempel om de har skött registrering av
Domännamn enligt avtal med dig, om ett Domännamn ska överföras till annan, eller för
att se till att Innehavaruppgifter är korrekta.
Vissa tredje parter eller personuppgiftsbiträden kan ha del av sin verksamhet utanför
Sverige eller EU/EES. Om IIS för över uppgifter till sådana tredje parter eller
personuppgiftsbiträden säkerställer IIS bland annat genom avtal, att de behandlar och
skyddar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning.

Utlämnande
IIS register över Domännamn finns tillgängligt på internet genom en
domännamnssöktjänst (WHOIS). Om innehavaren, eller en juridisk persons (ett
företags) kontaktperson är en fysisk person eller enskild näringsidkare publiceras inga
personuppgifter på internet, om inte Innehavaren eller kontaktpersonen tydligt begär
det.
Om du väljer att registrera ett domännamn som innehåller dina personuppgifter,
kommer detta domännamn att synas i WHOIS.
IIS är, i egenskap av domännamnsadministratör, skyldiga att se till att allmänheten kan
ta del av kontaktinformationen i Domännamnsregistret. Personuppgifter kan därför
lämnas ut om någon begär det. IIS kan också lämna ut personuppgifter om det krävs i
lag eller förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en
tvingande begäran från en myndighet. De uppgifter som då lämnas ut är vanligtvis
sådana som behövs för att kunna identifiera och/eller kontakta en
domännamnsinnehavare.

Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter IIS
behandlar om dig.
Du har rätt att begära rättelse av uppgifter som är fel. Du har också rätt att begära att
dina personuppgifter raderas eller att användningen begränsas, men då måste det
finnas stöd för detta i relevant dataskyddslagstiftning.
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter om det finns förutsättning för
det enligt lag. Om dina personuppgifter enbart behandlas på grund av samtycke, har du
alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke.
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Du har även rätt att begära ut personuppgifter som du har tillhandahållit i ett
strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Om du vill begära rättelse, radering, begränsning av behandling, tillgång till
personuppgifter eller använda rätten till utdrag av de uppgifter du själv lämnat, gör du
det hos IIS dataskyddsombud, dataskyddsombud@iis.se.

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller vill lämna synpunkter på hur IIS hanterar dina personuppgifter är du
välkommen att kontakta IIS dataskyddsombud på dataskyddsombud@iis.se.
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (IIS)
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405-0190
www.iis.se
Du kan också lämna eventuella klagomål om IIS personuppgiftsbehandling till
Datainspektionen, www.datainspektionen.se.

Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. IIS meddelar i så fall detta på IIS
hemsida.
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