DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NO WHOIS

Eu, nome completo, entidade gestora/titular do nome de domínio
, pelo presente declaro,
para efeitos do previsto no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/
679/2016, de 27 de abril, de ora em diante abreviadamente designado por “RGPD”, prestar, por
este meio, consentimento para tratamento e divulgação, via protocolo WHOIS, em whois.dns.pt
e via web, designadamente em www.dns.pt, dos meus dados pessoais, devidamente
identificados na alínea f), à ASSOCIAÇÃO DNS.PT, doravante designada de .pt, enquanto
entidade responsável a nível nacional pela gestão e operação do serviço de registo de domínios
em .pt.
Mais declaro, ter tomado conhecimento e compreender que no âmbito do registo do domínio
ora identificado:
a)

O .PT assume a qualidade de responsável pelo tratamento dos meus dados pessoais;

b)
A política WHOIS e o tratamento de dados pessoais no âmbito do serviço de registo de
domínios de .pt obedece ao disposto na legislação relativa à proteção de dados pessoais, bem
como na demais legislação aplicável;
c)
A finalidade do tratamento dos meus dados pessoais consiste na sua divulgação no
diretório WHOIS, permitindo uma correta associação dos mesmos ao nome de domínio
;
d)
Os meus dados pessoais não serão tratados para outra finalidade que não seja a indicada
na alínea anterior;
e)
Caso não dê consentimento, os meus dados pessoais não serão publicados sendo, antes,
apresentada, na versão web do WHOIS, uma opção de contacto anonimizada, destinado a
contacto geral ou a notificação sobre eventuais infrações ou abusos;
f)
Os dados pessoais que serão divulgados limitam-se ao: nome, morada e email (quando
titular do domínio).
g)
O DNS.PT designou um Encarregado da Proteção de Dados Pessoais, pelo que poderei
esclarecer diretamente todas questões relacionadas com o tratamento dos seus dados pessoais
e com o exercício dos meus direitos para os seguintes contactos:________________________
h)
Que no âmbito dos direitos que a lei me confere, a todo o tempo, sem qualquer encargo,
posso exercer o direito de:
i)
Aceder e/ou Retificar os respetivos dados pessoais acedendo on-line à minha área reservada em www.dns.pt, ou, em alternativa, contactar para o propósito o meu Registrar ou .PT
através do endereço email request@dns.pt;
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ii)
Retirar o consentimento à divulgação dos meus dados no WHOIS acedendo à minha área
reservada em www.dns.pt;
iii)
Reclamar à Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais (www.cnpd.pt), caso considere estar a ser violado algum dos direitos elencados.
j)

Os meus dados pessoais, ainda que não tornados públicos, poderão ser comunicados ou

transferidos, na medida do necessário, às autoridades judiciais, ao ARBITRARE - Centro de Arbitragem de Propriedade Industrial, Nomes de Domínios, Firmas e Denominações, às entidades a
quem a lei atribua competências ao nível da investigação criminal, ou que tenham por missão a
fiscalização ou prevenção do cumprimento da legislação no âmbito, designadamente da proteção dos direitos dos consumidores, propriedade intelectual, comunicações, segurança, saúde
pública e práticas comerciais em geral;
k)

Os meus dados pessoais serão tratados com recurso a meios automatizados, não sendo

sujeitos, contudo a decisões individuais automatizadas, incluindo a definição de perfis, salvo nas
condições previstas na lei aplicável;
l)

Os meus dados pessoais apenas serão disponibilizados no serviço WHOIS durante o pe-

ríodo de vigência do nome de domínio

, ou enquanto o consentimento não for retirado.

Mais declaro, e considerando o ora enunciado, nomeadamente a identificação dos meus
dados pessoais que serão objeto de divulgação, assim como a finalidade específica da mesma,
constituir o presente documento uma declaração de consentimento, para os termos e efeitos
do RGPD.

DATA
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