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DEFINICJE 
 
Terminy zdefiniowane w Warunkach i/lub Zasadach rozstrzygania sporów 
dotycz#cych domeny .eu s# w niniejszym dokumencie pisane wielk# liter#. 

 
 

CEL I ZAKRES 
 
Niniejsza Polityka rejestracyjna okre la procedury techniczne i administracyjne 
stosowane przez Rejestr w zwi#zku z rejestracj# Nazw Domen lub wnioskami o 
tak# rejestracj!, $#cznie z anulowaniem, przeniesieniem, zawieszeniem, 
wycofaniem itp. tych Nazw Domen.  
 
Warunki niniejszej Polityki rejestracyjnej dotycz# wy$#cznie rejestracji lub 
wniosków o rejestracj! Nazw Domen, o których mowa w art. 2 ust. 4 Regu$ 
porz#dku publicznego, tj. Nazw Domen zarejestrowanych bezpo rednio w 
Domenie Najwy'szego Poziomu (TLD) „.eu”.  
 
Niniejsza Polityka rejestracyjna nie ma zastosowania do nazw 
zarejestrowanych w domenach ni'szych poziomów, które s# zarz#dzane 
wy$#cznie przez Rejestruj#cego i nie podlegaj# w$adzy Rejestru. 
 
 

CZ! " 1. USTALENIE, CZY REJESTRUJ#CY SPE$NIA OGÓLNE KRYTERIA 

KWALIFIKACYJNE 
 
W pierwszym etapie rejestracji Rejestruj#cy musi ustali", czy spe$nia Ogólne 
Kryteria Kwalifikacyjne, czyli czy jest: 
 
(i) przedsi!biorc# maj#cym statutow# siedzib!, zarz#d lub g$ówne miejsce 

prowadzenia dzia$alno ci we Wspólnocie lub 
 
(ii) organizacj# za$o'on# na terytorium Wspólnoty, bez uszczerbku dla 

stosowania przepisów prawa krajowego, lub 
 
(iii) osob# fizyczn# zamieszka$# we Wspólnocie. 
 
Pa(stwa i terytoria, które wchodz# w sk$ad Wspólnoty, wymieniono w 
za$#czniku 1. 
 
W przypadku odpowiedzi negatywnej: je'eli Rejestruj#cy nie spe$nia jednego 
z powy'szych warunków, nie ma niestety prawa do rejestracji Nazwy Domeny 
w TLD .eu. Je'eli Rejestruj#cy z$o'y wniosek o rejestracj! Nazwy Domeny lub 
je li ma mo'liwo " rejestracji Nazwy Domeny bez konieczno ci spe$nienia 
powy'szych warunków, Rejestr ma prawo w ka'dej chwili odrzuci" wniosek o 
rejestracj! Nazwy Domeny lub wycofa" dan# Nazw! Domeny, zale'nie od tego, 
co uzna za stosowne (cz! " 6 ust. 4 i 9 ust. 4 Warunków). 
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W przypadku odpowiedzi pozytywnej: Je'eli Rejestruj#cy spe$nia jeden z 
powy'szych warunków, mo'e przej " do cz! ci 2. 

 
 
CZ! " 2. WYBÓR NAZWY – WYMAGANIA TECHNICZNE I ZWI#ZANE Z 

DOST!PNO CI# 
 
Przed wype$nieniem wniosku o rejestracj! Nazwy Domeny Rejestruj#cy ma 
obowi#zek sprawdzi", czy Nazwa Domeny, o której przyznanie wnosi, spe$nia 
wymagania techniczne i zwi#zane z dost!pno ci#, okre lone w cz! ci 2 ust. 2 
Warunków. W tym celu Rejestruj#cy musi podj#" nast!puj#ce kroki: 

 
(i) sprawdzi", czy Nazwa Domeny spe$nia wymagania techniczne 

okre lone w cz! ci 2 ust. 2 pkt (ii) Warunków; 
 
(ii) sprawdzi" w Bazie danych WHOIS .eu (dost!pnej na stronie 

internetowej Rejestru), czy Nazwa Domeny jest dost!pna; nazwy 
domen wymienione w wykazach nazw zablokowanych lub 
zawieszonych (publikowanych na stronie internetowej Rejestru) s# 
(jeszcze) niedost!pne do rejestracji; oraz 

 
(iii) sprawdzi" w Bazie danych Sunrise WHOIS .eu (dost!pnej na stronie 

internetowej Rejestru), czy w Okresie Rejestracji Stopniowej z$o'ono 
wniosek o przyznanie Nazwy Domeny; zgodnie z Zasadami Sunrise, 
domeny takie nie s# ogólnie dost!pne do czasu wydania przez Rejestr 
decyzji o ich udost!pnieniu. 

 
 

CZ! " 3. WYBÓR REJESTRATORA 
 
Nazwy Domen mo'na rejestrowa" (lub przed$u'a" istniej#c# rejestracj!) w 
Rejestrze wy$#cznie za po rednictwem Rejestratora, który dzia$a w imieniu 
Rejestruj#cego. 
 
W celu z$o'enia wniosku o rejestracj! Nazwy Domeny Rejestruj#cy powinien 
zatem wybra" z listy zamieszczonej na stronie internetowej Rejestru 
Rejestratora akredytowanego przez Rejestr.  
 
 

CZ! " 4. ZAPOZNANIE SI! Z ZASADAMI 
 
Wype$niaj#c wniosek o rejestracj! Nazwy Domeny, Rejestruj#cy zawiera z 
Rejestrem umow!, której warunki s# okre lone w Zasadach. Od tej chwili 
Rejestruj#cego obowi#zuj# wy$#cznie te Zasady, których tre " mo'e ulega" 
zmianie zgodnie z procedurami okre lonymi w niniejszym dokumencie. 
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Rejestrator ma obowi#zek poinformowania Rejestruj#cego o stosowanych 
Zasadach przed wype$nieniem wniosku o rejestracj! Nazwy Domeny.  
 
Warunki oraz wszystkie inne aktualnie obowi#zuj#ce Zasady dost!pne s# na 
stronie internetowej Rejestru.  
 
Nale'y wzi#" pod uwag!, 'e Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny z 
w$asnej inicjatywy, je'eli Rejestruj#cy narusza Zasady. 
 
 

CZ! " 5. PODANIE DOK$ADNYCH I PE$NYCH DANYCH KONTAKTOWYCH 
 
Wniosek o rejestracj! Nazwy Domeny uznaje si! za kompletny tylko wtedy, gdy 
Rejestruj#cy przeka'e Rejestrowi (za po rednictwem Rejestratora) nast!puj#ce 
informacje: 
 
(i) pe$na nazwa/nazwisko Rejestruj#cego; w przypadku gdy nazwa spó$ki 

lub organizacji nie zostanie okre lona, za Rejestruj#cego uznaje si! 
osob!, która sk$ada wniosek o rejestracj! Nazwy Domeny; w przypadku 
podania nazwy spó$ki lub organizacji Rejestruj#cym jest ta spó$ka lub 
organizacja; 

(ii) adres i kraj na terytorium Wspólnoty: 
a. miejsce, w którym zlokalizowane s# statutowa siedziba, zarz#d 

lub g$ówne miejsce prowadzenia dzia$alno ci Rejestruj#cego, lub 
b. miejsce za$o'enia organizacji Rejestruj#cego, lub 
c. miejsce zamieszkania Rejestruj#cego; 

(iii) adres e-mail Rejestruj#cego (lub jego przedstawiciela); 
(iv) kontaktowy numer telefonu Rejestruj#cego (lub jego przedstawiciela); 
(v) Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek; 
(vi) j!zyk Post!powania w ADR, o którym mowa w ust. 3 lit (a) Zasad 

rozstrzygania sporów dotycz#cych domeny .eu, b!d#cy j!zykiem umowy 
rejestracyjnej mi!dzy Rejestruj#cym a Rejestratorem zgodnie z art. 22 
ust. 4 Regu$ porz#dku publicznego.  

 
Rejestruj#cy ma obowi#zek zapewnienia kompletno ci i dok$adno ci tych 
danych w ca$ym okresie rejestracyjnym (patrz cz! " 8 niniejszego dokumentu, 
dotycz#ca zmian danych kontaktowych). 
 
Rejestr ma prawo do odrzucenia wniosku o rejestracj! Nazwy Domeny lub 
wycofania Nazwy Domeny, dla której Rejestruj#cy przedstawi$ informacje 
niekompletne lub niedok$adne. 
 
Rejestr ma prawo do za'#dania od Rejestruj#cego (za po rednictwem jego 
Rejestratora) podania dalszych informacji, na przyk$ad dotycz#cych wniosku o 
rejestracj! Nazwy Domeny w Okresie Rejestracji Stopniowej. 
Rejestruj#cy musi zagwarantowa" funkcjonowanie adresu e-mail (patrz pkt (iii) 
powy'ej) przeznaczonego do korespondencji z Rejestrem i/lub Dostawc# Us$ug 
ADR. W przypadku gdy adres przes$any Rejestrowi nie dzia$a prawid$owo, 
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Rejestr mo'e anulowa" wniosek o rejestracj! Nazwy Domeny lub nawet 
wycofa" Nazw! Domeny zgodnie z procedur#, o której mowa w cz! ci 12 
niniejszego dokumentu. 
 
Informacje musz# dotyczy" Rejestruj#cego i nie mog# dotyczy", ani 
Rejestratora, ani pe$nomocnika lub przedstawiciela osoby b#d) podmiotu 
niespe$niaj#cej/ego Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych. 
 
 

CZ! " 6. REJESTRACJA NAZWY DOMENY 
 
Poniewa' z$o'enie wniosku o rejestracj! Nazwy Domeny bezpo rednio do 
Rejestru nie jest mo'liwe, z$o'enie wniosku i rejestracja Nazwy Domeny w 
Rejestrze odbywaj# si! za po rednictwem akredytowanego Rejestratora. 
Rejestrator ma prawo pobra" op$at! za t! us$ug!. 
 
Je li Rejestruj#cy dostarczy$ Rejestratorowi wszystkie potrzebne informacje i 
dope$ni$ wszystkich odno nych obowi#zków, Rejestrator powinien wprowadzi" 
takie informacje bezpo rednio do systemów Rejestru, zgodnie z procedurami 
technicznymi ustalonymi przez Rejestr i dostarczonymi Rejestratorowi.  
 
Je'eli Nazwa Domeny, której dotyczy wniosek, jest po zebraniu wszystkich 
potrzebnych informacji i wp$aceniu przez Rejestratora do Rejestru op$aty 
rejestracyjnej nadal dost!pna, Nazwa Domeny zostanie zarejestrowana 
automatycznie na (odnawialny) Okres obowi#zywania jednego roku, zgodnie z 
postanowieniami cz! ci 6 Warunków.  
 
Wa%ne: Nie ma mo'liwo ci poprawienia b$!du w samej Nazwie Domeny. Jest 
to mo'liwe jedynie poprzez rejestracj! prawid$owej Nazwy Domeny. 
 

 
CZ! " 7. BAZA DANYCH WHOIS 
 
1. Wst&p 
 
Regu$y porz#dku publicznego wymagaj#, aby Rejestr zapewni$ mo'liwo " 
przeszukiwania Bazy danych WHOIS za pomoc# wyszukiwarki, w której po 
wpisaniu Nazwy Domeny .eu mo'na znale)" informacje na temat jej 
administratorów i opiekunów technicznych. 
 
Po zarejestrowaniu Nazwy Domeny informacje dotycz#ce rejestracji 
przechowywane s# w bazie WHOIS zgodnie z zasadami okre lonymi w Polityce 
WHOIS. Zebrane informacje obejmuj# dane kontaktowe Rejestruj#cego, dane 
Rejestratora oraz informacje na temat nazw serwerów, którym Rejestr nadaje 
uprawnienia do Nazwy Domeny.  
Wpisuj#c Nazw! Domeny w wyszukiwarce WHOIS zamieszczonej na stronie 
internetowej Rejestru, mo'na uzyska" dost!p do informacji na temat Nazwy 
Domeny i Rejestruj#cego, zgodnie z zasadami okre lonymi poni'ej. 
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Przy rejestracji Nazwy Domeny Rejestruj#cy musi zaakceptowa" Warunki 
Rejestru, na mocy których Rejestr mo'e udost!pnia" na swojej stronie 
internetowej niektóre dane osobowe i techniczne w celu zapewnienia jawno ci 
systemu Nazw Domen. 
 
2. Cel 
 
Celem Bazy danych WHOIS jest, jak stanowi pierwszy ust!p art. 16 Regu$ 
porz#dku publicznego, zapewnienie w miar! dok$adnych i aktualnych informacji 
o technicznych i administracyjnych punktach kontaktowych, administruj#cych 
Nazwy Domen w eu. TLD. 
 
3. Ochrona danych WHOIS przed niew'a(ciwym wykorzystaniem 
 
Dost!p do danych bazy WHOIS uzyska" mo'na za pomoc# polece( 
tekstowych lub wyszukiwarek internetowych. Tekstowa wyszukiwarka WHOIS 
zawiera tylko informacje techniczne, które nie dotycz# bezpo rednio 
Rejestruj#cego. 
 
Aby zapobiec niew$a ciwemu wykorzystaniu danych osobowych dost!pnych w 
wyszukiwarce sieciowej WHOIS, Rejestr podejmuje nast!puj#ce kroki: 
 
(i) Ka'dy, kto wysy$a zapytanie do Bazy danych WHOIS, otrzymuje 

automatycznie wygenerowany losowy kod, który musi wpisa", aby 
otrzyma" odpowied) na swoje zapytanie. Kod jest generowany w postaci 
obrazka, a nie tekstu, aby zapobiec dzia$aniom zautomatyzowanych 
systemów do eksploracji danych.  

 
(ii) Adresy e-mail oraz (je li s# publikowane) adresy pocztowe, numery 

telefonów i faksów wy wietlane s# w postaci obrazów (obiektów 
graficznych), a nie tekstu, aby utrudni" automatyczne przechwytywanie 
danych.  

 
(iii) Wyszukiwanie na podstawie wielu kryteriów oraz wyszukiwanie wed$ug 

nazwiska, adresu e-mail, numerów telefonu lub faksu nie b!dzie 
mo'liwe.  

 
(iv) Osoby przesy$aj#ce zapytanie do Bazy danych WHOIS musz# najpierw 

przeczyta" i zaakceptowa" „O wiadczenie prawne i warunki WHOIS”, 
które stanowi#, 'e: 

 
a. us$ugi WHOIS maj# cel wy$#cznie informacyjny 
b. sk$adaj#c zapytanie, u'ytkownik o wiadcza, 'e nie wykorzysta 

informacji w celu: 
1. umo'liwienia, u$atwienia lub wspierania w inny sposób 

przekazywania niechcianych reklam handlowych i innych 
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niezamawianych wiadomo ci poczt# elektroniczn# lub 
innymi metodami; 

2. stosowania reklamy docelowej jakiegokolwiek typu; 
3. nara'ania Rejestruj#cego na jakiekolwiek niedogodno ci 

poprzez wysy$anie do niego wiadomo ci. 
 

Aby zapobiec “eksploracji danych” za pomoc# metody polece( tekstowych, 
wprowadza si! ograniczenie pobierania danych z jednego adresu IP do 15 
nazw domen w przeci#gu 60 sekund. 
 
4. Dost&pno() internetowa 
 
W przypadku wyszukiwarki internetowej wprowadzone zostan# specjalne 
u$atwienia dost!pu, aby zapewni" jednakowy dost!p do informacji WHOIS dla 
osób niewidz#cych i niedowidz#cych. 
 
Automatycznie wygenerowany losowy kod, który trzeba wpisa" przed 
otrzymaniem odpowiedzi na zapytanie, b!dzie wy wietlany losowo w dwóch 
kombinacjach kolorystycznych, dzi!ki czemu b!dzie $atwiej czytelny dla osób 
cierpi#cych na daltonizm. 
 
Wszyscy u'ytkownicy niewidz#cy b#d) niedowidz#cy mog# poprosi" Rejestr o 
specjalne has$o dost!pu do danych, dzi!ki któremu nie trzeba wpisywa" 
losowego kodu, oraz o otrzymywanie adresów e-mail w formie tekstowej, a nie 
w postaci obrazów przedstawiaj#cych adresy e-mail.  
 
Aby zapobiec „eksploracji danych”, wprowadzono ograniczenie dost!pu, 
zgodnie z którym za pomoc# specjalnego has$a mo'na pobra" maksymalnie 
100 nazw domen dziennie. 
 
U'ytkownicy niewidz#cy i niedowidz#cy zostan# poproszeni o przedstawienie 
Rejestrowi za wiadczenia o niepe$nosprawno ci. Za wiadczenie, wydane przez 
w$a ciwe w$adze danego Pa(stwa Cz$onkowskiego, mo'na przes$a" do 
Rejestru poczt# lub e-mailem. Poniewa' specjalne has$o jest przesy$ane e-
mailem, we wniosku o jego wydanie nale'y poda" adres e-mail u'ytkownika. 
 
Rejestr rozpatruje takie wnioski w trybie poufnym i nie udost!pnia 'adnych 
informacji stronom trzecim. 
 

 
CZ! " 8. PROCEDURA ZMIANY DANYCH KONTAKTOWYCH 
 
W przypadku zmiany danych kontaktowych Rejestruj#cy musi wyst#pi" do 
swojego Rejestratora (Rejestratorów) z wnioskiem o przekazanie tej zmiany 
Rejestrowi w ci#gu jednego (1) miesi#ca od jej wyst#pienia. Nie ma mo'liwo ci 
przekazania wniosku o zmian! danych bezpo rednio do Rejestru. 

CZ! " 9. PROCEDURA ODNAWIANIA LUB ANULOWANIA NAZWY DOMENY 
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Zasadniczo odnowienie Nazwy Domeny odbywa si! automatycznie. 
 
Rejestruj#cy ma prawo do anulowania rejestracji Nazwy Domeny poprzez 
przes$anie stosownego wniosku swojemu Rejestratorowi, który jest jedyn# 
osob# uprawnion# do sk$adania do Rejestru wniosku o anulowanie. Nie ma 
mo'liwo ci przekazania wniosku o anulowanie rejestracji bezpo rednio do 
Rejestru. 
 
Rejestratorzy mog# stosowa" ró'ne procedury odnawiania lub anulowania 
Nazw Domen, dlatego zaleca si! uwa'ne zapoznanie si! z warunkami 
okre lonymi przez wybranego Rejestratora. W niektórych przypadkach 
Rejestrator anuluje lub odnawia Nazw! Domeny wy$#cznie po spe$nieniu 
okre lonych warunków. 
 
WA*NA UWAGA 
Rejestruj#cy, który nie zamierza odnawia" Nazwy Domeny po up$ywie 
jednorocznego Okresu obowi#zywania, powinien w stosownym czasie 
poinformowa" o tym Rejestratora, zgodnie z warunkami zawartymi w umowie z 
Rejestratorem. Po up$ywie terminu wyga ni!cia rejestracji Nazwy Domeny 
Rejestr automatycznie wystawia Rejestruj#cemu rachunek za kolejny 
jednoroczny Okres obowi#zywania. W takim przypadku Rejestrator ma prawo 
pobra" od Rejestruj#cego op$at! za odnowienie rejestracji.  
 
Ka'dy Rejestrator stosuje w$asne warunki naliczania op$at. Niektórzy 
Rejestratorzy oczekuj#, 'e Rejestruj#cy op$ac# nale'no " za odnowienie przed 
wyga ni!ciem Nazwy Domeny, aby wiadomo by$o wcze niej, czy zamierzaj# 
dokona" odnowienia. Nale'y zwróci" uwag! na to, 'e Rejestr nie anga'uje si! 
w rozwi#zywanie sporów mi!dzy Rejestratorem a jego klientami. 
 
 

CZ! " 10. PROCEDURA ZMIANY REJESTRATORA 
 
1. Je'eli umowa Rejestru z wybranym przez Rejestruj#cego Rejestratorem 

wyga nie, a Rejestrator nie przeniesie swojego pakietu Nazw Domen do 
innego Rejestratora, wtedy Rejestr wy le powiadomienie o tym fakcie do 
Rejestruj#cego. Rejestruj#cy musi wybra" nowego Rejestratora w ci#gu 
jednego (1) miesi#ca od daty otrzymania takiego powiadomienia.  

 
Je'eli Rejestruj#cy wyznaczy innego Rejestratora w wy'ej okre lonym 
terminie, to w momencie zako(czenia Okresu obowi#zywania Rejestr 
obci#'y nowego Rejestratora op$at# za odnowienie rejestracji.  
 
Je li Rejestruj#cy nie powo$a nowego Rejestratora w wy'ej okre lonym 
terminie, Nazwa Domeny wyga nie wraz z zako(czeniem Okresu 
obowi#zywania. W takim wypadku Nazwa Domeny zostanie zawieszona 
na d$u'szy z ni'ej wymienionych okresów:  

 - trzy miesi#ce po okresie powiadomienia, o którym mowa 
powy'ej, lub 
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 - dwa miesi#ce po wyga ni!ciu Okresu obowi#zywania.  
 
2. Rejestruj#cy, który chce zmieni" Rejestratora w trakcie Okresu 

obowi#zywania, musi powo$a" nowego Rejestratora oraz wyst#pi" do 
niego z wnioskiem o powiadomienie Rejestru o zmianie.  

 
Po otrzymaniu powiadomienia Rejestr potwierdzi odbiór informacji o 
proponowanej zmianie, przesy$aj#c Rejestruj#cemu wiadomo " e-mail z 
kodem umo'liwiaj#cym mu, poprzez stron! intermetow# Rejestru, 
zatwierdzenie lub odrzucenie zmiany Rejestratora dla Nazwy Domeny, 
dla której wnioskowano o zmian! Rejestratora.  
 
Je'eli Rejestruj#cy nie potwierdzi zmiany Rejestratora na stronie 
internetowej Rejestru w ci#gu siedmiu (7) dni kalendarzowych od 
wys$ania przez Rejestr wiadomo ci e-mail, o której mowa powy'ej, 
Rejestr wysy$a e-mail nowemu Rejestratorowi, powo$anemu przez 
Rejestruj#cego. W drugim e-mailu nowy Rejestrator zostanie 
powiadomiony, 'e zmiana mo'e doj " do skutku tylko po jej 
zatwierdzeniu w Rejestrze przez Rejestruj#cego poprzez przes$anie 
faksu podpisanego przez osob! uprawnion# lub potwierdzenie na stronie 
internetowej Rejestru w ci#gu siedmiu (7) dni kalendarzowych od daty 
wys$ania ponaglenia. Nieotrzymanie przez Rejestr takiego potwierdzenia 
w okresie siedmiu dni powoduje automatyczne anulowanie rozpocz!tej 
procedury zmiany Rejestratora. 
 
Op$aty wniesione za pocz#tkow# rejestracj! Nazwy Domeny (lub jej 
odnowienia) nie s# zwracane. 

 
 

CZ! " 11. ZAWIESZENIE NAZW DOMEN I PROCEDURA REAKTYWACJI 
 
1. Po otrzymaniu wniosku o anulowanie Nazwy Domeny wniesionej przez 

Rejestratora, zgodnie z postanowieniami cz! ci 6 ust. 2 Warunków oraz 
cz! ci 9 niniejszego dokumentu, Rejestr niezw$ocznie zawiesi t! Nazw! 
Domeny na okres czterdziestu (40) dni kalendarzowych od (i) daty 
podanej we wniosku o anulowanie lub (ii) dnia wniesienia wniosku o 
anulowanie, w przypadku gdy data podana na wniosku jest 
wcze niejsza. 

 
W tym czterdziestodniowym okresie: 
(i) Rejestruj#cy ma prawo wyst#pi" do Rejestratora z wnioskiem o 

dokonanie reaktywacji zawieszonej Nazwy Domeny, a Rejestrator 
powiadamia Rejestr o takim wniosku; 

(ii) Rejestruj#cy mo'e za'#da" zmiany Rejestratora przez nowo 
powo$anego Rejestratora (który ostatecznie dokona ponownej 
aktywacji Nazwy Domeny). 
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Ponadto we wspomnianym okresie, pomimo zawieszenia Nazwy 
Domeny, wykonawca testamentu Rejestruj#cego lub jego uprawnieni 
spadkobiercy (w przypadku  mierci Rejestruj#cego) lub powo$any 
zgodnie z prawem zarz#dca (w przypadku likwidacji dzia$alno ci 
Rejestruj#cego) mog# wyst#pi" za po rednictwem Rejestratora o 
przeniesienie Nazwy Domeny z chwil# przed$o'enia stosownej 
dokumentacji, okre lonej w cz! ci 13 ust. 2 i 3, poni'ej. 

 
 Je li we wspomnianym czterdziestodniowym okresie nie nast#pi 

ponowna aktywacja lub przeniesienie, o których mowa powy'ej, lub 
Rejestr nie otrzyma stosownych op$at, wówczas Rejestr udost!pnia dan# 
Nazw! Domeny do ogólnodost!pnej rejestracji. Op$aty wniesione za 
pierwotn# rejestracj! Nazwy Domeny (lub jej odnowienia) nie s# 
zwracane. 

 
3. W przypadku gdy Rejestr zawiesi Nazw! Domeny po wyga ni!ciu 

umowy mi!dzy Rejestrem a Rejestratorem, zastosowanie ma procedura 
okre lona w cz! ci 10 ust. 1 niniejszego dokumentu. 

 
 

CZ! " 12. PROCEDURA WYCOFANIA NAZWY DOMENY 
 
1. Rejestr mo'e wed$ug w$asnego uznania uniewa'ni" rejestracj! Nazwy 

Domeny, wy$#cznie gdy: 
 

(i) Rejestrator ma wobec Rejestru nieuregulowane d$ugi; 
(ii) Rejestrator nie spe$nia Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych 

okre lonych w art. 4 ust. 2 lit. (b) Rozporz#dzenia w sprawie 
domeny .eu lub przesta$ je spe$nia"; 

(iii) Rejestruj#cy naruszy$ Zasady. 
 
2. Co najmniej czterna cie (14) dni przed wycofaniem Nazwy Domeny, 

Rejestr skontaktuje si! za pomoc# poczty elektronicznej z Rejestruj#cym 
i/lub Rejestratorem, za po rednictwem którego zarejestrowano dan# 
Nazw! Domeny, umo'liwiaj#c Rejestruj#cemu, o ile to mo'liwe, 
usuni!cie przeszkód stanowi#cych podstaw! do uniewa'nienia.  

  
Je li wy'ej wymienione podstawy do wycofania nie zostan# usuni!te we 
wspomnianym terminie, Rejestr ma prawo do wycofania Nazwy Domeny.  

 
3. Z chwil# powiadomienia przez Rejestr Rejestruj#cego i/lub Rejestratora 

zgodnie z punktem 12.2 niniejszej Polityki rejestracji, Rejestr mo'e 
zawiesi" przedmiotow#(e) Nazw!(y) Domeny. 
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CZ! " 13. PROCEDURA PRZENOSZENIA NAZW DOMEN 
 
1. Ka'de przeniesienie Nazwy Domeny, skutkuj#ce zmian# posiadacza 

Nazwy Domeny, musi by" wykonane zgodnie z poni'sz# procedur#. 
 

Beneficjent przeniesienia musi powo$a" Rejestratora i wyst#pi" do niego 
z wnioskiem o powiadomienie Rejestru o przeniesieniu Nazwy Domeny.  

 
Po otrzymaniu takiego powiadomienia Rejestr potwierdzi przyj!cie 
proponowanej zmiany, wysy$aj#c zbywaj#cemu i beneficjentowi 
przeniesienia wiadomo ci e-mail, ka'd# z nich zawieraj#c# 
niepowtarzalny kod, za pomoc# którego, poprzez  stron! internetow# 
Rejestru, obie strony mog# potwierdzi" lub odrzuci" proponowane 
przeniesienie.  

 
Je'eli która  ze stron nie potwierdzi przeniesienia na stronie internetowej 
Rejestru w ci#gu siedmiu (7) dni kalendarzowych od wys$ania przez 
Rejestr poczt# elektroniczn# potwierdze(, o których mowa powy'ej, 
Rejestr wysy$a e-mail Rejestratorowi powo$anemu przez beneficjenta 
przeniesienia. W drugim e-mailu ten Rejestrator zostanie powiadomiony, 
'e przeniesienie mo'e doj " do skutku tylko po jego zatwierdzeniu w 
Rejestrze przez zbywaj#cego i beneficjenta przeniesienia poprzez 
przes$anie faksu podpisanego przez osob! uprawnion# lub 
potwierdzenie na stronie internetowej Rejestru w ci#gu siedmiu (7) dni 
kalendarzowych od daty wys$ania ponaglenia.  

 
Brak potwierdzenia w tym siedmiodniowym okresie oznacza 
automatyczne anulowanie rozpocz!tej procedury przeniesienia, a Nazwa 
Domeny pozostaje nadal zarejestrowana w imieniu (pierwotnego) 
Rejestruj#cego. 

 
2. Je'eli w trakcie Okresu obowi#zywania nast#pi zgon Rejestruj#cego, 

wykonawcy jego testamentu lub prawomocni spadkobiercy mog#, w 
momencie przedstawienia stosownych dokumentów i pod warunkiem 
spe$nienia przez nich Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, wnioskowa" 
o przeniesienie Nazwy Domeny na spadkobierców w terminie 
okre lonym w cz! ci 7 ust. 3 Warunków. 

 
3. Je'eli w trakcie Okresu obowi#zywania dzia$alno " Rejestruj#cego 

stanie si! przedmiotem post!powania upad$o ciowego, likwidacji, cesji, 
upad$o ci lub podobnego post!powania zgodnie z przepisami prawa 
krajowego, prawomocny zarz#dca mo'e, w momencie przedstawienia 
stosownych dokumentów i pod warunkiem spe$nienia przez nabywc! 
Ogólnych Kryteriów Kwalifikacyjnych, wnioskowa" o przeniesienie nazwy 
na nabywc! maj#tku Rejestruj#cego w terminie okre lonym w cz! ci 7 
ust. 3 Warunków.  
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4. Przeniesienie Nazwy Domeny zgodnie z niniejsz# procedur# wchodzi w 
'ycie dopiero po uiszczeniu stosownych op$at okre lonych w Warunkach. 
Op$aty wniesione za pierwotn# rejestracj! Nazwy Domeny (lub jej 
odnowienia) nie s# zwracane. 
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ZA$#CZNIK 1 
 

Kto mo%e zarejestrowa) Nazw& Domeny .eu? 
  

Uwaga: Kryterium dopuszczaj+cym rejestracj& Nazw& Domeny .eu nie jest 
narodowo(), ale miejsce zamieszkania.
  

Pa,stwa/terytoria stanowi+ce 
cz&() UE 

Pa,stwa/terytoria niestanowi+ce 
cz&(ci UE 

Austria   
Bu$garia  

Belgia   
Cypr, po$udniowa grecka cz! " wyspy 
(pod kontrol# Republiki Cypru) 

Pó$nocna turecka cz! " Cypru, nieuznawana 
mi!dzynarodowo 

Czechy  

Dania Wyspy Owcze

  Grenlandia

Estonia  

Finlandia  

Wyspy Alandzkie  

Francja Polinezja Francuska

Gwadelupa Francuskie Terytoria Po$udniowe i Antarktyczne 
Gujana Francuska Majotta

Martynika Nowa Kaledonia i terytoria zale'ne 
Reunion Saint Pierre i Miquelon

 Wyspy Wallis i Futuna

Niemcy  

Grecja  

W!gry  

W$ochy  

Irlandia  

%otwa  

Litwa  

Luksemburg  

Malta  

Polska  

Portugalia  

Azory  

Madera  

Rumunia  

S$owacja  

S$owenia  

Hiszpania  

Wyspy Kanaryjskie  

Ceuta  

Melilla  
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Szwecja  

Holandia Aruba

  Antyle Holenderskie:

  Bonaire 
  Curaçao 
  Saba 
  Sint Eustatius 
  Sint Maarten 
Zjednoczone Królestwo Anguilla

Gibraltar Bermudy

  Brytyjskie Terytorium Antarktyczne

  Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego 
  Brytyjskie Wyspy Dziewicze

  Kajmany

  Falklandy (Malwiny)

  Guernsey

  Wyspa Man

  Jersey

  Montserrat

  Pitcairn

  Wyspa *w. Heleny i terytoria zale'ne

  
Wyspy Georgia Po$udniowa i Sandwich 
Po$udniowy

  Wyspy Turks i Caicos

  Andora

  Chorwacja

  Islandia

  Liechtenstein

  Monako

  Norwegia

  San Marino

  Szwajcaria

  Turcja

  Watykan

 
 


