Begäran om att ta del av uppgifter från domännamnsregistret
Internetstiftelsen ansvarar för den svenska toppdomänen .se, med registrering av domännamn samt
administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Internetstiftelsen sköter också
driften och administrationen av toppdomänen .nu. Som domännamnsadministratör för
Internetstiftelsen ett register över tilldelade domännamn.
Information angående domännamn finns i den söktjänst som Internetstiftelsen tillhandahåller på
https://internetstiftelsen.se/sok-doman/. Viss information döljs från sökresultatet på grund av skyddet
av personuppgifter. Om du önskar att ta del av den information som döljs vid din sökning, vänligen fyll
i blanketten nedan så specifikt som möjligt och skicka den till registry@internetstiftelsen.se.
Internetstiftelsen gör sedan en bedömning om de efterfrågade uppgifterna kan lämnas ut. Om ingen
specifik tidsperiod anges gäller begäran de uppgifter som är registrerade vid utlämningstillfället.

Begäran gäller följande domännamn:
_________________________________________________________________________________

Ange vilken uppgift om domännamnet begäran gäller (samt eventuell tidsperiod):

Beskriv för vilket ändamål som uppgifterna ovan efterfrågas:

Uppgifter om frågeställaren:
För att hantera din begäran samt för att kunna lämna ut uppgifterna behöver vi samla in vissa
uppgifter om dig. Information om Internetstiftelsens behandling av dina personuppgifter finns på
baksidan av denna blankett. Eventuella utlämnanden sker skriftligen till den e-postadress eller
postadress som du anger nedan.
Roll/befattning (om privatperson så ange ”privatperson”):
_________________________________________________________________________________
Organisation (om aktuellt):
_________________________________________________________________________________
E-postadress/postadress:
_________________________________________________________________________________

Integritetspolicy för begäran av uppgifter från domännamnsregistret
För att kunna hantera din begäran om uppgifter från domännamnsregistret behöver Internetstiftelsen
behandla dina personuppgifter. Internetstiftelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen.
Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att hantera din begäran om att få ut uppgifter. De
uppgifter som samlas in för detta ändamål är din e-postadress eller postadress. Den lagliga grunden
för behandlingen är berättigat intresse, då uppgifterna behövs för att Internetstiftelsen ska kunna
hantera din begäran samt för att kunna lämna ut uppgifterna till dig på ett säkert sätt.
Om du önskar att komma i kontakt med den som innehar ett domännamn kan dina kontaktuppgifter
komma att vidarebefordras till innehavaren. I dessa fall meddelar Internetstiftelsen dig innan och
inhämtar ditt godkännande. Denna behandling sker med den lagliga grunden berättigat intresse, då
behandlingen sker för att tillgodose ditt intresse av att komma i kontakt med innehavaren.
Annars lämnas inte dina personuppgifter som du anger i blanketten ut eller överförs till någon tredje
part. Information om att utlämnande har skett kan dock komma att lämnas ut till den registrerade vars
uppgifter har begärts ut, om den registrerade utövar sin rätt till registerutdrag.
Efter att Internetstiftelsen har hanterat din begäran raderas blanketten.
Du har möjlighet att ställa frågor om och lämna synpunkter på behandlingen genom att kontakta
Internetstiftelsens dataskyddsombud, dataskyddsombud@internetstiftelsen.se. Dit kan du även vända
dig om du vill begära registerutdrag, radering, rättelse, dataportabilitet, begränsning av behandling
eller invända mot behandlingen.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Internetstiftelsen meddelar i så fall detta på
Internetstiftelsens webbplats.
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