Bilaga 6 – Årlig kontroll av Innehavarens uppgifter
I punkten 9.3 i registraravtalet regleras att Registraren årligen ska utföra kontroll av
Innehavarens uppgifter för att tillse att dessa är fullständiga och korrekta. Syftet med
kontrollen är att se till att Internetstiftelsens Domännamnsregister för toppdomänen .se
är uppdaterat i enlighet med kraven i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för
Sverige på internet samt att tillse att Internetstiftelsens Domännamnsregister för
toppdomänen.nu är uppdaterat.
Registraren ska därför årligen kontakta sina Innehavare för att kontrollera om
uppdatering av uppgifter behöver göras. Kontakten med Innehavaren kan ske via post,
e-post, telefon eller på annat liknande sätt, till exempel i samband med fakturering.
Kontroll av uppgifter kan göras per Innehavare. Om Innehavaren själv har kontaktat
Registraren under innevarande år och Registraren då kontrollerat Innehavarens
uppgifter, krävs ingen ytterligare kontroll av Innehavarens uppgifter under det aktuella
året.
När Registraren utför den årliga kontrollen måste Registraren upplysa Innehavaren om
vilka uppgifter och Domännamn som finns registrerade på Innehavaren i Registrarens
register samt upplysa Innehavaren om varför uppdatering kan behövas göras.
Förslagsvis kan denna information innehålla följande:
För .se-domännamn:
”I enlighet med Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se, punkt 4.1.2 är
innehavaren skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta registraren om
ändring i de uppgifter som angetts vid ansökan inklusive ändring av e-postadress.
Enligt punkt 6.1.1 har Internetstiftelsen rätt att deaktivera och avregistrera ett
domännamn om innehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4.1.1 eller
4.1.2.”
För .nu-domännamn:
”I enlighet med Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .nu, punkt 4.1.2 är
innehavaren skyldig att fortlöpande och utan dröjsmål underrätta registraren om
ändring i de uppgifter som angetts vid ansökan inklusive ändring av e-postadress.
Enligt punkt 6.1.1 har Internetstiftelsen rätt att deaktivera och avregistrera ett
domännamn om innehavaren inte uppfyller sina skyldigheter enligt punkt 4.1.1 eller
4.1.2.”
Registraren ska kunna visa underlag på att årlig kontroll har skett om Internetstiftelsen
begär det. Registraren är enligt punkt 9.4 i Registraravtalet skyldig att omgående
meddela Internetstiftelsen eventuella förändringar av Innehavarens uppgifter.
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