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Udtalelse om anvendelse af databeskyttelsesprincipperne på Whois-databaser 
 
GRUPPEN VEDRØRENDE BESKYTTELSE AF FYSISKE PERSONER I FORBINDELSE MED 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER, 
 
som er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 
19951, 
 
som henviser til direktivets artikel 29, artikel 30, stk. 1, litra a), og artikel 30, stk. 3, samt 
til artikel 14, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/66/EF af 15. december 
1997, 
 
som henviser til gruppens forretningsorden, særlig artikel 12 og 14, 
 
har vedtaget følgende udtalelse: 
 
1. Indledning 
Ud fra et databeskyttelsessynspunkt afstedkommer Whois-databaser en række forskellige 
problemer. Whois-oplysninger vedrører personer, der har fået registreret et domænenavn, 
og er især oplysninger om navnet på kontaktpersonen for domænenavnet, herunder 
telefonnummer, e-postadresse og andre personoplysninger. Disse oplysninger blev 
oprindeligt gjort offentligt tilgængelige for at give de personer, der administrerer et 
netværk, en mulighed for i tilfælde af problemer at kontakte de personer, der er teknisk 
ansvarlige for et andet netværk eller et andet domæne. Dette formål må i sig selv 
betragtes som lovligt. 
 
Gruppen er bevidst om den stadig mere omsiggribende debat om Whois-databaser, 
efterhånden som flere og flere fysiske personer (privatpersoner) får registreret deres eget 
domænenavn, og der har således været klager over ukorrekt anvendelse af Whois-
oplysninger i flere lande. Fysiske personers registrering af domænenavne medfører andre 
retlige betragtninger end i forbindelse med virksomheders eller andre juridiske personers 
registrering af domænenavne, således som det vil blive beskrevet nærmere nedenfor.  
 
Det er derfor med stor interesse, at gruppen har fulgt arbejdet i ICANN Whois Task 
Force vedrørende Whois-databaser og i Den Internationale Arbejdsgruppe vedrørende 
Databeskyttelse inden for Telekommunikation på dette område2.  
 
Gruppen antager, at der vil foregå drøftelser om Whois-databaser inden for rammerne af 
ICANN/GAC-konferencen, der vil finde sted i Montreal i slutningen af juni, og den 
ønsker at bidrage til disse drøftelser med denne udtalelse, der har til formål at understrege 
en række grundlæggende spørgsmål, der opstår som følge af anvendelsen af 
databeskyttelsesprincipperne på Whois-databaser. Udtalelsen drejer sig mest om Whois-
databaser, men de samme betragtninger finder anvendelse på andre registre over 

                                                 
1 EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31, tilgængelig på: 

http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/index.htm 

2 "Common Position on Privacy and Data Protection aspects of the Registration of 
Domain Names on the Internet" vedtaget på arbejdsgruppens 27. møde den 4. og 5. 
maj 2000 i Rethymnon / Kreta, tilgængelig på http://www.datenschutz-
berlin.de/doc/int/iwgdpt/dns_en.htm )  
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domænenavne og IP-adresser på regionalt niveau, herunder RIPE for Europa, AP-NIC 
for Asien osv., hvis der gælder samme eller lignende forhold for disse. 
 
2. Anvendelse af databeskyttelsesprincipperne på Whois-databaser 

• Det er ud fra et databeskyttelsessynspunkt vigtigt tydeligt at fastslå, hvad der er 
formålet med Whois-databaserne, og hvilket formål der kan anses for lovligt og 
foreneligt med det oprindelige formål. Dette spørgsmål er ikke blevet besvaret i 
rapporterne fra Whois-taskforcen. Det er et meget følsomt spørgsmål, fordi 
formålet med Whois-databaserne ikke kan udvides til andre formål, blot fordi 
visse potentielle brugere af databaserne anser det for hensigtsmæssigt. Visse 
formål, der kan give anledning til problemer med hensyn til databeskyttelse 
(forenelighed), er f.eks. anvendelsen af oplysninger af aktører i den private sektor, 
når der foretages selvregulering i forbindelse med påståede krænkelser af deres 
rettigheder, f.eks. inden for forvaltningen af digitale rettigheder. 

• Der skal i henhold til direktivets artikel 6, litra c), være klare begrænsninger for 
indsamling og behandling af personoplysninger, hvilket betyder, at de 
pågældende oplysninger skal være relevante og ikke omfatte mere end, hvad der 
kræves til opfyldelse af det specifikke formål. Det er på dette grundlag vigtigt at 
begrænse den mængde personoplysninger, der indsamles og behandles. Man bør 
være særlig opmærksom på dette i forbindelse med drøftelserne af visse parters 
ønske om at harmonisere de forskellige Whois-databaser.  
Fysiske personers registrering af domænenavne medfører andre retlige 
betragtninger end i forbindelse med virksomheders eller andre juridiske personers 
registrering af domænenavne.  
- I det første tilfælde er offentliggørelsen af visse oplysninger om virksomheden 
eller organisationen (f.eks. navn og adresse) ofte et lovkrav inden for rammerne af 
de kommercielle eller faglige aktiviteter, som de udøver. Det skal dog bemærkes, 
at fysiske personer, når deres virksomhed eller organisation får registreret 
domænenavne, som følge af retten til indsigelse heller ikke kan tvinges til at 
offentliggøre deres navn som kontaktperson. 
- I det andet tilfælde, hvor en fysisk person får sit domænenavn registreret, er 
situationen en anden, og mens det er klart, at den pågældende tjenesteudbyder 
skal have adgang til vedkommendes navn og kontaktoplysninger, er der intet 
retligt grundlag for at gøre det obligatorisk at offentliggøre personoplysningerne 
om den pågældende person. En sådan offentliggørelse af fysiske personers 
personoplysninger, f.eks. deres adresse og deres telefonnummer, ville være i strid 
med deres ret til at bestemme, om deres personoplysninger skal medtages i en 
offentlig fortegnelse, og i givet fald hvilke3. Det oprindelige formål med Whois-
databaserne kan dog sagtens tilgodeses, da internettjenesteudbyderen har 
kendskab til detaljerne om den pågældende person, således at udbyderen i tilfælde 
af problemer med webstedet kan kontakte denne person4.  

• Det er som følge af proportionalitetsprincippet nødvendigt at finde mindre 
indgribende metoder, der samtidig tilgodeser Whois-databasernes formål, uden at 

                                                 
3 Artikel 12, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling 

af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor 
(Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). 

4 Et sådant system er blevet indført i flere europæiske lande, herunder i Frankrig (gennem AFNIC) og i 
Det Forenede Kongerige. I f.eks. Det Forenede Kongerige kan fysiske personer, der får registreret 
deres domænenavn ("tag-holders"), blive indskrevet i Whois-databasen med deres 
internettjenesteudbyder som c/o-adresse, hvilket betyder, at man i tilfælde af problemer med et 
websted kan kontakte ejeren gennem internettjenesteudbyderen, uden at den registrerede persons 
adresse osv. behøver at fremgå af en åben database. 
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alle oplysninger gøres direkte tilgængelige for alle online. Som nævnt allerede i 
indledningen kan internettjenesteudbyderne spille en vigtig rolle på dette område, 
hvilket de også gør i en række lande. Der skal under alle omstændigheder 
udvikles filtermekanismer, således at der i grænsefladerne, som giver adgang til 
databaserne, kan foretages en begrænsning af anvendelsesområdet. 

• Det forhold at personoplysninger er offentligt tilgængelige, er ikke ensbetydende 
med, at de ikke er omfattet af kravene i databeskyttelsesdirektivet. Som gruppen 
allerede har henvist til i tidligere udtalelser5, fremgår det helt tydeligt af ordlyden 
i databeskyttelseslovgivningen, at den finder anvendelse på personoplysninger, 
der gøres offentligt tilgængelige: Selv efter offentliggørelsen af 
personoplysninger, er de fortsat personlige, og de registrerede kan derfor stadig 
påberåbe sig den beskyttelse, som de har krav på ved behandlingen af deres 
personoplysninger. 

• Forslagene vedrørende bedre søgemuligheder i Whois-databaserne vækker især 
gruppens bekymring. Gruppen ønsker i denne kontekst at henvise til 
konklusionerne i sin udtalelse nr. 5/2000 om brugen af offentlige registre til 
reverse- eller flerkriterie-søgetjenester (reverse-registre)6: Behandlingen af 
personoplysninger i offentlige registre til reverse- eller flerkriteriesøgning 
betragtes som illoyal og er ulovlig, hvis den registrerede ikke har givet sit 
specifikke og informerede samtykke. 

• Gruppen ønsker at give sin støtte til forslagene vedrørende oplysningernes 
korrekthed (der ligeledes er et af principperne i det europæiske 
databeskyttelsesdirektiv7) og vedrørende en begrænsning af gruppeadgang (bulk 
access) med henblik på direkte markedsføring. En gruppeanvendelse (bulk-use) af 
Whois-oplysninger med henblik på direkte markedsføring er på ingen måde i 
overensstemmelse med det formål, hvortil databaserne blev oprettet og 
administreres. Enhver anvendelse af e-postadresser med henblik på direkte 
markedsføring skal i henhold til bestemmelserne i direktivet om elektroniske 
kommunikationstjenester8 ske på grundlag af frivilligt tilvalg (opt-in).  

 
Gruppen opfordrer ICANN og de forskellige aktører på Whois-området til at finde 
privatlivsfremmende løsninger, således at Whois-databaserne kan anvendes på en 
måde, der er i overensstemmelse med det oprindelige formål, samtidig med, at 
fysiske personers rettigheder beskyttes. Det bør under alle omstændigheder være 
muligt for fysiske personer at få deres domænenavn registreret, uden at deres 
personoplysninger fremgår af et offentligt tilgængeligt register.  
 
 
 
  På gruppens vegne 
  Stefano Rodota 
  Formand 

                                                 
5 Udtalelse nr. 3/99 om information i den offentlige sektor og beskyttelse af personoplysninger, WP 20. 

6 http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/dataprot/wpdocs/wpdocs_2k.htm 

7 Se direktivets artikel 6, litra d). 

8 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor 
(direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation). 


