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Integritetspolicy för det alternativa
tvistlösningsförfarandet (ATF)
Definitionerna för denna policy finns i Internetstiftelsens gällande registreringsvillkor för
toppdomänen .se. Vid bifall i ATF blir sökanden Innehavare av Domännamnet och
Internetstiftelsens integritetspolicy för domännamn under toppdomänen .se blir
tillämplig för personuppgiftsbehandlingen.
Behandling av personuppgifter
Internetstiftelsen ska enligt Toppdomänlagen tillhandahålla ett förfarande för att lösa
tvister om domännamn. Enligt gällande dataskyddslagstiftning och Toppdomänlagen
ansvarar Internetstiftelsen för behandlingen av de personuppgifter som tillhandahålls
vid ATF.
De personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan om ATF sparas så länge
som personuppgifterna behövs för att administrera tvistlösningsförfarandet.
Personuppgifter som anges i handlingar till ett ATF-ärende sparas i fem år från datum
för beslut eller från datumet då ärendet avslutades.
Internetstiftelsen och WIPO sparar och publicerar beslut från ATF tills vidare. Besluten
är offentliga och tillgängliga på Internetstiftelsens och WIPOs webbplats. Om det
omtvistade domännamnet innehåller personuppgifter kommer domännamnet att
publiceras i beslutet. Övriga personuppgifter anonymiseras.
Ändamål och laglig grund för behandling
Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter i samband med ATF är för att
Internetstiftelsen ska kunna tillhandahålla och administrera tvistlösningsförfarandet och
uppfylla åtaganden enligt gällande lagstiftning, som Toppdomänlagen.
Enligt Toppdomänlagen ska Internetstiftelsen tillhandahålla och administrera ett
alternativt tvistlösningsförfarande och därför finns en rättslig förpliktelse för
Internetstiftelsen att behandla dina personuppgifter.
Juridiskt ombuds personuppgifter behandlas med den lagliga grunden berättigat
intresse, då behandlingen är nödvändig för att Internetstiftelsen och WIPO ska kunna
kommunicera med ombudet om ärendet.
ATF-beslut publiceras offentligt på Internetstiftelsens och WIPOs webbplats. Om
domännamnet innehåller personuppgifter sker publiceringen för att uppfylla det
berättigade intresset av transparens och rättssäkerhet inom ATF.
Mottagare av personuppgifter
För att Internetstiftelsen ska kunna uppfylla sina åtaganden, kan tredje part eller
personuppgiftsbiträden komma att ta del av dina personuppgifter. Internetstiftelsen kan
också samla in uppgifter om dig från dessa för att kunna fullgöra sina åtaganden.
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Internetstiftelsen samarbetar till exempel med följande tredje parter eller
personuppgiftsbiträden.
•

The World Intellectual Property Organization (”WIPO”) ska assistera
Internetstiftelsen med administrationen av ATF i enlighet med
Internetstiftelsens instruktioner, och vilka i och med det är
personuppgiftsbiträde till Internetstiftelsen. Personuppgifterna överförs till WIPO
som har sitt säte i Geneve, Schweiz. Överföring till Schweiz är tillåtet i enlighet
med EU-kommissionens beslut om att Schweiz har en adekvat skyddsnivå
(Kommissionens implementerade beslut (EU) 2016/2295 från 16 december
2016 ändring Beslut 2000/518/EG).

•

Tvistlösare som fattar beslut i ATF-ärenden.

Utlämnande
Uppgifter (namn, e-post, postadress och telefonnummer samt information om juridiskt
ombud) som sökanden uppger vid ansökan om ATF lämnas ut till motparten under
handläggning av ärendet. Utlämnandet sker med grunden berättigat intresse, då
behandlingen är nödvändig för att Internetstiftelsen och WIPO ska kunna administrera
tvistlösningsförfarandet och informera motparten om förfarandet.
Personuppgifter kan lämnas ut till registrarer (återförsäljare av domännamn) om
sökanden får bifall i ATF och har valt en specifik registrar för att registrera och
administrera domännamnet. Behandlingen sker med den lagliga grunden avtal, då
utlämnande är nödvändigt för att sökanden och registraren ska kunna ingå avtal om
administration av domännamnet.
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller
förordning, med anledning av en pågående juridisk process eller efter en tvingande
begäran av myndighet.
Dina rättigheter
Du har rätt att kostnadsfritt begära registerutdrag som innehåller de personuppgifter
Internetstiftelsen 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 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 Internetstiftelsens dataskyddsombud.
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Kontaktuppgifter
Om du har frågor eller vill lämna synpunkter på hur Internetstiftelsen hanterar dina
personuppgifter är du välkommen att kontakta Internetstiftelsens dataskyddsombud på
dataskyddsombud@internetstiftelsen.se. Du kan också lämna eventuella klagomål om
Internetstiftelsens personuppgiftsbehandling till Datainspektionen,
www.datainspektionen.se.
Internetstiftelsen
Box 92073
120 07 Stockholm
Tel +46 8 452 35 00
Org. nr 802405–0190
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Gällande integritetspolicy för ATF
finns publicerad på Internetstiftelsens webbplats.
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