Abonent i jego dane wraliwe oraz niewraliwe
W procesie zgoszenia usugi do rejestru wraz z jej parametrami s równie
wysyane informacje o Abonencie. Informacje te maj okrelony format
ustalony przez Rejestr. Nie wszystkie Rejestry stosuj jednakow
nomenklatur.
Czstym zjawiskiem jest równie podzia informacji o Abonencie na dane
wraliwe oraz niewraliwe.

Dane wraliwe i niewraliwe w HRD.pl
W HRD.pl podzia na dane wraliwe i niewraliwe oparlimy na wymogach
ze strony Rejestrów, dostawców usug oraz na wymogach
zwizanych z elektronicznymi procedurami realizowanymi w naszym
systemie (na przykad cesja).
W pewnym uproszczeniu mona przyj poniszy podzia danych Abonenta
na dane wraliwe oraz niewralAiwe.
Do danych wraliwych zaliczamy:
Nazwa Abonenta
Reprezentant
Numer identyfikacyjny
Adres e-mail.
Do danych niewraliwych zaliczamy:
Adres (ulica, miasto, kod pocztowy, kraj)
Telefon.
Zdarzaj si wyjtki, wynikajce zazwyczaj z kwestii technicznych
dostawców usug lub regulaminów Rejestrów, dotycz one
gównie domen narodowych, na przykad .uk (Wielka
Brytania), .be (Belgia), .fr (Francja).

Aktualizacja danych wraliwych oraz
niewraliwych
Dane niewraliwe mog by aktualizowane przez Abonenta lub Partnera
bezporednio poprzez panel, bez koniecznoci przesyania wniosków oraz
dodatkowej autoryzacji.
Dane wraliwe wymagaj autoryzowanego zgoszenia, czstym wymogiem
jest zaczenie dokumentu potwierdzajcego zmian.
Zmiana danych wraliwych jest dokadnie weryfikowana ze wzgldów
bezpieczestwa, równie przez informacje dostpne w sieci, na zaufanych
stronach w domenie gov.pl.
Nazwa Abonenta jest istotn informacj okrelajc Abonenta domeny. Bdnie
podana nazwa Abonenta skutkuje problemami z ustaleniem praw do
domeny.

Równie istotny jest numer identyfikacyjny typu NIP, PESEL lub
odpowiednik z okrelonego kraju. Identyfikuje on jednoznacznie podmiot
lub osob.
Abonent powinien zwróci szczególn uwag na jego prawidowe podanie.
Bd moe skutkowa problemem z okreleniem praw do domeny.
W przypadku bdnie podanych w/w wartoci Rejestr moe uzna, e nie jest
moliwa identyfikacja Abonenta, w konsekwencji mog by wystosowane
dziaania uniemoliwiajce uytkowanie domeny.

Reprezentant Abonenta
Reprezentant jest informacj wymagan przez cz Rejestrów, m. in.
naszych dostawców domen globalnych PDR (dawne Directi) oraz
Tucows.
Zgodnie z tymi wymogami Reprezentant powinien by prawidowo
podany w formacie: imi i nazwisko.

Adres email
Adres e-mail jest jedn z najwaniejszych informacji w danych
Abonenta, m.in. w kontekcie elektronicznych procedur w naszym
systemie.
Dostp do adresu e-mail Abonenta pozwala na takie czynnoci jak zmiana
Abonenta (cesja), zmiana usugodawcy w zakresie utrzymania domeny
(transfer wewntrzny lub transfer do innego Rejestratora), prawo
zgaszania zmian, jakie powinny by zrealizowane dla domeny.
Nieuprawniony dostp do adresu e-mail osób trzecich moe narazi
Abonenta na utrat kontroli nad domen a nawet utrat domeny. Zmiany
w jej ustawieniach mog powodowa powane konsekwencje, na przykad
przekierowanie ruchu na inny serwer w konsekwencji przejcie wanych
informacji przez osoby nieuprawnione.

