
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 

Adatvédelmi irányelveinket legutóbb 2019. 10. 01-én módosítottuk.  

BEVEZETÉS 

Ez a nyilatkozat a Paysafe Group vállalkozásaira vonatkozik, amik olyan márkanevek alatt jelennek 
meg, mint a Paysafe, a paysafecard, a Paysafe Pay Later, a Skrill és a NETELLER. Az alábbiakban 
közöljük azon Paysafe vállalkozások listáját, amelyek a jelen nyilatkozat alapján személyes adatokat 
gyűjtenek vagy dolgoznak fel. A Paysafe-re történő hivatkozás (beleértve a „mi”, minket” vagy „miénk” 
kifejezéseket is) az összes felsorolt vállalkozásra és a csoport minden kapcsolt vállalkozására 
vonatkozik.  

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat megjelenésének dátumára szerződésben rögzítették, hogy a Paysafe 
megvásárolja a Delaware-ben bejegyzett Skrill USA Inc. céget és üzleti tevékenységét, a cég székhelye 
100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Miami, Florida 33132, USA. A Paysafe adatfeldolgozási és egyéb 
szolgáltatást nyújt a Skrill USA Inc. ügyfelei számára. Ez okból a Paysafe a saját működéséhez és az 
adatok ill. tranzakciók menedzseléséhez szükséges mértékben információkat kap a Skrill USA Inc-től 
és azzal adatokat cserél. 

A jelen nyilatkozatban a”Ön/Önnek/Önök” utalások arra a személyre vonatkoznak, aki saját nevében 
vagy egy cég megbízásából a Paysafe (későbbiekben meghatározott) szolgáltatásait igébe veszi, vagy 
igénybe venni szándékozik. Ide tartoznak az ügyfél vagy érdekelt vonatkozásában a Paysafe összes 
alvállalkozója és megbízója, beleértve az elöljárókat, pénzügyi vezetőket és minden egyéb igazgatót 
és megbízottat, a részvényesei, partnerei és az ügyfél gazdasági megbízottjai és munkatársa, akik az 
ügyfél megbízására a Paysafe szolgáltatásait igénybe veszik vagy azokat alkalmazzák.  

A Paysafe számára fontos az Ön magánéletének védelme és minden megfelelő lépést megtesz 
személyes adatainak biztonságos kezelése és gyűjtése, tárolása és közzététele érdekében, je len 
nyilatkozatnak megfelelően. Ez a nyilatkozat (valamint a Használati Feltételeink, amik minden, Ön által 
megvásárolható vagy használható szolgáltatásunkra vonatkoznak) az alábbiakat érinti... 

• ... azon funkciók és szolgáltatások, amiket weboldalunk/portálunk meglátogatásakor, azokon 
rendelkezésére bocsátunk, ill. azon fizetési csatornák, amiket ügyfeleink a saját weboldalukon 
használhatnak.  

• ... a Paysafe termékeinek és szolgáltatásainak Ön által megkísérelt vagy tényleges használata 
(beleértve a pontokon alapuló vagy más hűség- és bónuszprogramokat („hűségprogram” vagy 
„reklámakció”)). 

• ... a Paysafe által biztosított programok használata, beleértve a terminál programokat, a mobil 
és asztali alkalmazásokat.  

• ... e-mailek és egyéb elektronikus üzenetek, az sms-t is ideértve, telefon, webchat, 
weboldal/portál és egyéb kommunikáció Ön és a Paysafe között. 

Jelen nyilatkozatban ezeket összefoglalóan mint „Paysafe szolgáltatások” említjük. 

Kérjük gondosan olvassa el ezt a nyilatkozatot, hogy megértse személyes adatainak kezelésére 
vonatkozó irányelveinket és gyakorlatunkat. A Paysafe a felügyeleti hatóságok ajánlásával 
összhangban „többszintű megközelítést" alkalmaz adatvédelmi gyakorlatának magyarázatára. Ez azt 
jelenti, hogy elsőként egy „rövid" Adatvédelmi Nyilatkozat formájában közöljük Önnel a legfontosabb 
adatvédelmi információkat. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat azonban a teljes körű adatvédelmi 
nyilatkozatunk, amely teljes egészében ismerteti adatvédelmi gyakorlatunkat; a rövid adatvédelmi 
nyilatkozat hivatkozást tartalmaz a jelen nyilatkozatra. Az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések és 
visszajelzések céljára alkalmazható kapcsolatfelvételi adatok a nyilatkozat végén találhatók. 

AZ ÖNRŐL GYŰJTHETŐ INFORMÁCIÓK 

Személyes és nem személyes információk 
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Önről személyes és nem személyes információkat gyűjtünk és dolgozunk fel. 

Személyes információk olyan információk, amelyek segítségével egy személy közvetlenül vagy 
közvetett módon azonosítható. 

A Paysafe nem személyes információkat is gyűjt, ill. a személyes információkat anonimizálhatja, hogy 
ezek elveszítsék személyes információ jellegüket. Nem személyes információk azok, amelyek nem 
teszik lehetővé egy személy közvetlen vagy közvetett azonosítását. A Paysafe a nem személyes 
információkat bármilyen elfogadható üzleti célra gyűjtheti, előállíthatja, tárolhatja, felhasználhatja és 
közzé teheti. Így a Paysafe összefoglaló, tranzakciókra vonatkozó információkat nyerhet pl. a trend- és 
adathasználati elemzéseket kereskedelmi célokra használhatja fel, hogy ismeretet és bepillantást 
szerezzen a fizetési tranzakciók mintázatáról és használatáról. 

Amennyiben az Internetprotokoll (IP) címek (vagy hasonló azonosítók) a helyi törvények szerint 
egyértelműen személyes adatnak tekintendők, és amennyiben a helyi törvények alkalmazandók a 
Paysafe szolgáltatásaira, ezeket az azonosítókat személyes adatként kezeljük. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy a Paysafe szolgáltatásait egyaránt kínálja magánszemélyeknek és 
vállalkozásoknak. Ezért jelen Adatvédelmi Nyilatkozat mindegyikükre érvényes, annak megfelelően lett 
kialakítva és úgy kell értelmezni.  

Az Ön információinak gyűjtése 

Az alábbi információkat gyűjtjük, az alábbi módokon: 

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott információk: Megkapjuk és gyűjtjük személyes adatait, (a 
pénzügyi adatokat is beleértve) amiket egyebek mellett akkor bocsát rendelkezésünkre, amikor Ön 
(vagy vállalkozása) a Paysafe szolgáltatásait igényli vagy használja, a Paysafe szolgáltatásaira 
regisztrál vagy azokat használja, ha a Paysafe szolgáltatásainak használatával információkat tölt fel 
és/vagy ment el, valamint amikor e-mailben, sms-ben, egy weboldalon vagy portálon, telefonon vagy 
más elektronikus úton kommunikál velünk. Ezen információk hivatkozhatnak vagy vonatkozhatnak 
Önre vagy az ügyfeleire, és a következőket foglalják magukban: 

• név (vezeték- és keresztnév), születési idő, e-mail cím, számlázási cím, felhasználói név, jelszó 
ill. fénykép, cím, nemzetiség és a lakóhely országa  

• elsődleges számlaszám és a kártya lejárati dátuma, CVC adatok (a kártya biztonsági kódja) a 
bank ill. kiállító részletei  

• a megvásárolt cikkre vonatkozó információk, a vásárlás helyét is beleértve, érték, pontos idő 
és a vásárlással kapcsolatos egyéb visszajelzések, pl. személyes információk az utazásról, ha 
Ön vagy ügyfele repülőjegyet vagy más utazási szolgáltatást vásárolt  

• megszerzett vagy beváltott pontok a hűség- ill. bónuszprogramokból 

• az olyan Paysafe rendezvényeken készült fotók és videók, amelyekre Ön jelentkezett. Ezek 
kiosztásra kerülhetnek a rendezvény résztvevői között és bekerülhetnek a későbbi 
rendezvények reklámanyagába. 

• Minden más adat, amelyet Ön vagy az Ön ügyfele megad. 

Az Önről automatikusan gyűjtött információk: Amint Ön kapcsolatba lép a Paysafe vállalattal, a Paysafe 
automatikusan megkap és tárol bizonyos információkat, pl. „cookie-k” vagy más hasonló technológia 
formájában. Ezen túlmenően meghatározott információkat kapunk akkor, ha böngészőjével Paysafe 
szolgáltatásokhoz, hirdetésekhez vagy más olyan tartalmakhoz fér hozzá, amelyeket a Paysafe vagy 
annak megbízásából helyeztek el más weboldalakon, vagy ahova e-mailre kattintva került. Ezen 
információk gyűjtése lehetővé teszi számunkra a Paysafe látogatói és ügyfelei használati szokásainak 
és eredetének jobb megértését. Ezeket az információkat saját elemzési céljainkra és a weboldalunk 
látogatói ill. ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink minőségének és relevanciájának javítására 
használjuk. Ide tartoznak az alábbi információk: 



• műszaki adatok, az IP-címet (internetprotokoll) is beleértve, amit számítógépe vagy mobil 
készüléke használt az internetre csatlakozáshoz, az Ön belépési adatai, böngészőjének típusa 
és verziója, időzónája, a böngésző kiegészítőinek típusa és verziója, az operációs rendszer  

• információk a látogatásáról és arról, hogy egy e-mailt nyitott-e meg, mint pl. teljes URL-cím 
(Uniform Resource Locator, egységes erőforrás-hely) a weboldalunkhoz, weboldalunkon és 
weboldalunkról (a dátumot és pontos időt is beleértve); az Ön által megtekintett vagy keresett 
termékek és szolgáltatások; az oldalak válaszideje, letöltési hibák, tartózkodás időtartama az 
egyes oldalakon, az oldalak interakciós adatai (pl. képek, kattintások és egérmozgások), a 
weboldalról másik helyre lépéshez használt eljárás, valamint az összes telefonszám, amiről 
ügyfélszolgálatunkat felhívja. 

További információk a Cookie irányelvek részben találhatók. Kérdés esetén szívesen várjuk, hogy 
Kapcsolat ba lépjen velünk. 

Az alkalmazásaink által gyűjtött adatok: Ha letölti vagy használja a Paysafe által rendelkezésre 
bocsátott mobil ill. asztali alkalmazásokat, egyebek mellett információkat kapunk tartózkodási helyéről 
és készülékéről, valamint az Ön által használt szolgáltatásról (az esetleges fizetési tranzakció helyét is 
beleértve). Egyes eszközök lehetővé teszik az alkalmazások számára a valós idejű helymeghatározást 
(pl. GPS) és a megfelelő adatok elérését. Amennyiben készülékén engedélyezett a helymeghatározás, 
mobil és asztali alkalmazásaink képesek ezeket az adatokat gyűjteni, miközben alkalmazásunkat letölti 
vagy használja. Ha ez az előírás, folyamatosan törekedni fogunk arra, hogy értesítsük valós idejű 
helyadatainak tervezett gyűjtéséről. Amennyiben erre törvényi előírás van, ehhez hozzájárulását kérjük. 
Az ilyen adatokat hatósági célokra, saját gondos ügyintézésre vonatkozó kötelezettségünk 
ellenőrzésére, a tranzakciós minták jobb megértésére és az Ön felhasználói élményének 
optimalizálására használjuk. 

E-mail és más kommunikációs eszközök: Információkat kaphatunk Önről és a Paysafe 
szolgáltatásainak használatáról, ha egymással kommunikálunk, pl. ha megnyitja híreinket, vagy 
elektronikus azonosítókat („készülék lenyomatnak” is nevezik) használ, pl. IP-cím vagy telefonszám. 

Más forrásból származó adatok: Más forrásból is kaphatunk információkat Önről, amiket a 
számlainformációihoz csatolhatunk. Szorosan együttműködünk harmadik felekkel (pl. üzleti partnerek, 
pénzintézetek, kereskedők, műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatást nyújtó alvállalkozók, hirdetési 
hálózatok, elemző szolgáltatások, kutatási információk szolgáltatói, hitelképességi nyilvántartások és 
csalást megelőző intézmények) és ezektől adatokat kapunk. A hitelképességi nyilvántartások és csalást 
megelőző intézmények használatát a későbbiekben részletesen ismertetjük. Elolvashatjuk és 
használhatjuk a közösségi hálózatok (pl. Facebook és Twitter) weboldalain közzé tett nyilvános 
véleményeket és kommentárokat, hogy jobban megismerjük ügyfeleinket és optimalizáljuk a Paysafe 
szolgáltatások nyújtását és fejlesztését. 

Információk a más személyekről: Ha más személyekről oszt meg információt velünk, ezt előzetesen 
az érintettek tudomására kell hoznia (pl. jelen Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezésre bocsátásával) és 
biztosítania kell, hogy rendelkezzen az ehhez szükséges jogosultsággal. 

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbiak szerint használhatjuk fel és tehetjük közzé: 

• Annak érdekében, hogy Önnek vagy vállalkozásának a Paysafe szolgáltatásokat nyújthassuk. 
Ide tartozik a Paysafe kötelezettségének teljesítése Önnel, a pénzintézetekkel vagy más 
intézményekkel szemben, az Önnek (és/vagy vállalkozásának) nyújtott szolgáltatásokkal 
összefüggésben. Ebben az összefüggésben követjük és rögzítjük azon tranzakciók részleteit, 
amelyeket Ön (és/vagy ügyfelei) a Paysafe szolgáltatásokkal kapcsolatban végeznek, 
elemezzük és beszámolót készítünk az Ön (és/vagy ügyfelei) által használt 
hűségprogramokról, lehetővé tesszük a pontok vagy más prémiumok gyűjtését és beváltását 
az adott hűségprogram esetében, értesítjük Önt a weboldalaink, áruink és szolgáltatásaink 
fontos változásairól vagy fejlesztéseiről. 

• Vállalkozásunk javítására és fejlesztésére, különösen is weboldalunk/portálunk, termékeink és 
szolgáltatásaink optimalizálására. Ide tartoznak pl. az Ön által az adatlapokba beírt, de el nem 
küldött információk is. Ezeket az információkat pl. a weboldalunk (weboldalaink) 
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optimalizálására használjuk és arra, hogy Önt az ügyfélszolgálatunk keretében az adatlapok 
miatt elérjük. Személyes adatait új termékeink és szolgáltatásaink fejlesztésére és tesztelésére 
is használhatjuk. 

• Jogaink, használati feltételeink vagy egyéb Önnel (és/vagy ügyfeleivel) kötött egyéb 
szerződéseink kezelésére és végrehajtására, egyebek mellett olyan ügyek lebonyolítására, 
ahol tranzakciók, hűségprémiumok vagy pontok képezik a vita tárgyát, a reklamációk 
vizsgálatára és tisztázására, ill. adósság behajtására az Önök fizetésképtelensége esetén. 

• Üzleti feltételeink végrehajtására és a hitelkockázat minimalizálására. Amennyiben valamelyik 
pénzügyi szolgáltatásunkat igényli, az alkalmazható használati feltételeink értelmében 
hozzáférhetünk pénzügyi helyzetéhez (és/vagy cégének pénzügyi helyzetéhez). A 
hitelképesség ellenőrzése kiterjed a kapcsolt harmadik felekre, mint pl. igazgatók, 
részvényesek és cégvezetők, is. Ez történhet adatok átvételével vagy átadásával a 
hitelképességi nyilvántartásokkal és csalást megelőző intézményekkel. A hitelképesség 
ellenőrzése azokra is kiterjed, akikkel Önnek közös számlája van, vagy akikkel hasonló 
pénzügyi kapcsolatban áll. Ha közös kérelmet nyújtanak be, és ilyen kapcsolat még nem 
létezik, akkor létre lehet hozni. Ezek a kapcsolódások mindaddig fennmaradnak, amíg Ön 
„elválasztási értesítést” nem küld a hitelképességi nyilvántartásoknak. Tájékoztatásul: a fent 
nevezett intézmények rögzítik információkérésünket, ezekbe az adatokba más cégek is 
betekinthetnek saját hitelképességi érdeklődésük részeként. Adott esetben hitelkártyáján 
„feltüntetjük”, hogy elfogadtuk-e Önt ügyfelünknek, vagy sem. Ha Ön igazgató, a hitelképességi 
nyilvántartással visszaigazoltatjuk (ha rendelkezésre áll), hogy az Ön által megadott lakcím 
megegyezik-e az illetékes cégbíróságnál megadott címmel. Továbbá, ha igénybe veszi a 
szolgáltatásainkat, akkor tájékoztatást adunk a hitelképességi nyilvántartásoknak arról, hogy 
Ön hogyan kezeli a számláját. Ha az összegeket nem egyenlíti ki időben és hiánytalanul, a 
hitelképességi nyilvántartások feljegyzik a nyitott követeléseket és ezeket az információkat 
kiadják a hasonló ellenőrzést végző egyéb szervezeteknek. Az adatokat az eset lezárását 
követő 6 évig őrzi az adott intézmény - attól függetlenül, hogy Ön eleget tett-e 
kötelezettségeinek vagy sem. Ha további információkat szeretne arról, milyen módon 
használjuk a hitelképességi nyilvántartásokat, forduljon hozzánk. 

• A csalás és bűnözés, vagy mások ebben való közreműködése támogatásának 
megakadályozására, felderítésére és jogi úton történő felelősségre vonására, beleértve a 
különböző üzleti feltételeknek való megfelelést szükség lehet a releváns vagy szükséges 
információk harmadik félnek történő továbbítására. A Paysafe részt vesz a csalás elleni 
küzdelmet szolgáló kezdeményezésekben, amelyeknek keretében szükséges Önt (és/vagy 
ügyfeleit) értékelni, tranzakcióit és/vagy telephelyeit felügyelni, a vizsgálandó mintákat 
felderíteni, hogy a csalás előfordulásának valószínűsége megjeleníthető és megítélhető 
legyen. Ezt harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak használatával érhetjük el. Ha Ön 
ezenkívül hamis vagy hibás adatokat közöl velünk önmagáról, vagy csalást ill. bűncselekményt 
ismerünk fel vagy feltételezünk, az információkat továbbíthatjuk a hatóságoknak, a csalások 
megelőzésével foglalkozó szervezeteknek, a bűnüldöző szerveknek és dönthetünk úgy,hogy 
Ön ellen jogi lépéseket teszünk. 

• Az információs biztonság kockázatainak csökkentéséről vagy megelőzéséről. 

• A személyes adatait akkor is felhasználhatjuk - marketing hírek küldésére, továbbá olyan 
termékekről- és szolgáltatásokról adott tájékoztatásra, amelyeket Ön kért vagy amelyek 
véleményünk szerint érdekelhetik, vagy az áruinkkal, szolgáltatásainkkal és weboldalainkkal 
kapcsolatos véleményének megismerésére; továbbá marketing, piackutatási és hasonló 
tevékenységekre, ha megtagadtuk Öntől a Paysafe szolgáltatásokat, vagy azokat Ön a 
továbbiakban már nem veszi igénybe. Ha a többé már nem kíván marketing vagy promóciós 
információkat kapni a Paysafe-től, akkor bármikor leiratkozhat ezekről. A témáról további 
információkat az „Ön adatvédelmi jogai” című fejezetben talál. 

• A helyi és nemzeti jogszabályok betartására. 

• Annak érdekében, hogy megfeleljünk a bűnüldöző szervek és más szabályzó hivatalok 
közérdeken alapuló felszólításának; olyan gazdálkodó szervezeteknek való válaszadásra, 
amelyekkel szerződéses viszonyban áll vagy állt; jogi igények érvényesítésére, gyakorlására 
vagy védelmére; vagy az Ön ill. harmadik fél jelentős érdekének védelmére (a fenti hatóságok 
és más szervezetek segítésére pl. a bűnözés és terrorizmus elleni küzdelemben). 

• A fizetésikártya-rendszerre vonatkozó irányelvek követésére. 

Ha a weboldal ill. portál nyilvános részein megjelenő vagy a weboldal ill. portál más felhasználói vagy 
harmadik fél részére átadandó információkat ad meg, tisztában kell lennie azzal, hogy az ezeket az 



információkat elérő harmadik felek azokat bármilyen célra felhasználhatják. Ezeket az információkat 
saját kockázatára teszi közzé és figyelembe kell vennie ezen weboldalak használati feltételeit. 

AZ ÖN INFORMÁCIÓINAK KÖZZÉTÉTELE 

A személyének azonosítására alkalmas információkat a nyilatkozatban leírt feleken kívül senki másnak 
nem adjuk át, és az ilyen adatokat kizárólag a jelen nyilatkozatban leírt célokból tesszük közzé, egyebek 
mellett: 

• a Paysafe csoporton belül a szolgáltatásaink nyújtásának támogatására, valamint saját belső 
ügyfélkapcsolati menedzsmentünknek elemzési és kiértékelési célokra. 

• Hitelképességi nyilvántartások számára (ha azt a tetszőleges használati feltételek vagy egyéb 
szerződések megengedik) a fenti leírás szerint. Ha további információkat szeretne arról, hogy 
milyen módon használjuk fel a hitelképességi nyilvántartásokat, forduljon: 

• a fenti leírás szerinti csalást megelőző hatóságokhoz, pl. Action Fraud, Financial Fraud Action 
és a Financial Fraud Bureau és más szervezetek, amelyek támogatnak minket a csalási és 
üzleti kockázatok kezelésében. 

• Harmadik fél hitel és pénzügyi szervezetekhez (ha azt bármely használati feltétel vagy egyéb 
szerződés megengedi), egyebek mellett az a hitelintézet, amelynél Ön (vagy vállalkozása) 
bankszámláját/bankszámláit vezeti és a fizetésikártya-rendszerekhez, amelyek szabályozzák 
a hitelkártyák, betéti kártyák, előre fizetett kártyák, vásárlási kártyák és egyéb fizetési kártyák 
kibocsátását és használatát, az alternatív fizetési rendszerekhez és egyéb pénzügyi 
intézményekhez, amelyek fizetéseket dolgozhatnak fel és nem állnak a Paysafe felügyelete 
alatt, vagyis tevékenységükért és mulasztásaikért a Paysafe nem felel. 

• Harmadik fél szolgáltatók, egyebek mellett olyan szolgáltatók, amelyek a Paysafe 
szolgáltatásainak nyújtását támogatják, közöttük a rendelések feldolgozásában és 
teljesítésében, a fizetések feldolgozásában, a hitelek kezelésében, a biztonsági, szektor és 
csalási kockázatokban, valamint a marketing-, piackutatási és kérdőíves tevékenységekben, 
amiket a Paysafe maga vagy annak megbízásából végeznek. 

• Amennyiben szükséges vagy törvényileg megengedett, vagy ha más módon azt állapítjuk meg, 
hogy célszerű vagy szükséges, a Paysafe vállalatot törvény kötelezi arra, hogy információkat 
osszon meg Önről a nemzetközi felügyeleti hatóságokkal és bűnüldöző szervekkel. Az ilyen 
tájékoztatás tartalmazhat megkeresést kormányzati, hatósági vagy olyan gazdasági 
szervezetektől, amelyekkel esetleg szerződésben állt, és amelyeknek célja a csalás 
kockázatának csökkentése, vagy a tájékoztatás bírósági vagy jogi eljárás céljait szolgálja, 
nemzetbiztonsági vagy más okokból, amit nemzeti vagy közérdeknek tartunk, vagy egyéb 
okokból jogszerűnek tekintünk. A Paysafe bírói vagy hasonló szervezeteknek az információ 
felfedésére irányuló kérelmét általában nem támadja meg. 

• Üzletek átvétele és átadása. A Paysafe jogosult üzletágak vagy leányvállalatok vásárlására és 
eladására. Ilyen esetekben az ügyfelek adatait üzleti vagyonként adhatjuk át. A fentieket nem 
korlátozva érvényes: Ha vállalkozásunk közös vállalat (Joint Venture) részévé válik vagy másik 
vállalkozásnak adják el vagy azzal egyesül, adatait elérhetővé tehetjük új üzleti partnereink 
vagy tulajdonosaink számára. Ilyen esetben tájékoztatjuk az adatokat átvevő feleket, hogy az 
Ön adatait a jelen nyilatkozatban foglalt szabályoknak megfelelően kell kezelni. 

• Jelenleg a Paysafe esetében az alábbi vállalkozások akvirálása van folyamatban: Skrill USA, 

Inc [100 N. Biscayne Blvd, Ste 2120| Miami, FL | 33132 | USA]. Ezzel a vállalkozással is 

megtörténhet az adatok szükséges mértékű cseréje. Ez azt a célt szolgálja, hogy a Skrill Ltd 
(vagy másik Paysafe csoport) ügyfelei egyszerűbben végezhessenek áru- és szolgáltatás 
vásárlási tranzakciókat az olyan szolgáltatóknál és kereskedőknél, amelyek szerződést 
kötöttek a Skrill USA Inc vállalattal (vagy más megfelelelő Paysafe vállalkozással). A Skrill 
USA Inc. adatvédelmi nyilatkozata a kapcsolatfelvételi hivatkozáson, vagy az alábbi címen 
található; továbbá 

• beleegyezésével adatai más célokra is felhasználhatók, amelyekhez konkrét beleegyezését 
adta. 

Amennyiben a szolgáltatásnyújtáshoz és a fent bemutatottakhoz nincs szükség rá, a Paysafe 
ügyfeleinek semmilyen személyes adatát nem értékesíti, adja bérbe, teszi közzé vagy más módon nem 
hozza nyilvánosságra harmadik fél üzleti céljára. 



MEGFIGYELÉS 

Az Önnel folytatott telefonhívásokat, e-maileket, webes csevegést és egyéb kommunikációt 
szabályozói, biztonsági, minőségbiztosítási vagy képzési célokra megfigyelhetjük vagy rögzíthetjük. 
Valamelyik telephelyünk meglátogatása esetén biztonsági, munkavédelmi és telephely-kezelési 
célokból CCTV rendszereket (kamerás megfigyelés), beléptető rendszereket és/vagy egyéb felügyeleti 
rendszereket alkalmazhatunk. 

HOL TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT 

Előfordulhat, hogy mi, a számunkra szolgáltatást nyújtók és egyéb felek, akiknek az Ön személyes 
adatait (a fent leírtaknak megfelelően) továbbíthatjuk, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül vagy 
az Ön származási helyén kívüli területen dolgozzák fel és tárolják a személyes adatait. Továbbá a 
személyes adatait olyan munkatársak is feldolgozhatják, akik számunkra vagy valamelyik szállítónk 
részére végeznek tevékenységet. Ezek a munkatársak az EGT-n vagy azon a térségen kívül 
tevékenykedhetnek, ahol az Ön személyes adatait rögzítették. Ezek a munkatársak részt vehetnek a 
megbízások teljesítésében, a fizetések feldolgozásában és a Paysafe szolgáltatások nyújtásának 
támogatásában is. Ezen országok adatvédelmi szabályai adott esetben eltérhetnek az Ön származási 
országában érvényes szabályoktól (egyes esetekben ezek kevésbé korlátozóak). 

Az ilyen esetekben megfelelő lépéseket teszünk az Ön személyes adatainak a jelen nyilatkozatnak és 
a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelő védelme érdekében, akár a megfelelő törvényi 
biztonsági előírások alkalmazásával is, amelyek biztosítják, hogy az összes információátvitel 
törvényileg megengedett legyen. Ha a Paysafe olyan EGT-n kívüli harmadik fél 
adatkedvezményezettekkel köt megállapodást, akik az EGT-ből származó személyes adatokat kapnak 
feldolgozásra, amelyeket az EGT területéről más térségbe továbbítottak, a Paysafe alapvetően az 
Európai Bizottság által engedélyezett „modell klauzulákat” alkalmazza. Amennyiben az 
adatkedvezményezett az Egyesült Államokban található, a programba belépő vállalkozások esetén 
hivatkozhatunk az adatvédelmi pajzsra Privacy Shield). 

HOGYAN VÉDJÜK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT 

Olyan intézkedéseket vezettünk be, amik gondoskodnak arról,hogy személyes adatai véletlenül ne 
veszhessenek el, illetéktelenek ne férhessenek hozzá, ne használhassák, módosíthassák vagy 
tehessék közzé azokat. 

Azonban adatainak védelme és biztonsága Öntől is függ. Ha egy jelszót vagy hozzáférési kódot 
közöltünk Önnel, amivel weboldalunk/portálunk mobil alkalmazásunk, stb. meghatározott részeihez 
hozzáférést kap, Ön felelős ennek a jelszónak ill. hozzáférési kódnak a biztonságos kezeléséért. Ez 
vonatkozik azokra a hozzáférési adatokra is, amiket saját maga hozott létre. Senkivel sem közölheti 
jelszavát ill. hozzáférési kódját. Ügyelnie kell arra, hogy illetéktelenek ne használhassák a jelszavát ill. 
hozzáférési kódját. Ön feljogosítja a Paysafe vállalatot arra, hogy intézkedjen mindazon személyek 
utasításai és információi alapján, akik megadják felhasználói azonosítóját és jelszavát, Ön teljes körűen 
felelős minden tevékenységért és használatért, amely az Ön számlájával kapcsolatban történik. A 
számunkra megadott adatokban történt bármilyen változásról haladéktalanul éretesítenie kell a Paysafe 
vállalatot.  

Az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos. Sokat teszünk személyes 
adatainak védelméért, azonban a weboldalunkon megadott adatainak biztonságát nem tudjuk 
garantálni, kivéve, ha azon a biztonságos csatornán kommunikál velünk, amelyet előzetesen 
biztosítottunk Önnek. Szigorúan ellenőrzött eljárásokat és biztonsági funkciókat használunk annak 
megelőzésére, hogy illetéktelenek használhassák a beérkezett adatait. 

MEDDIG TÁROLJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT 

Személyes adatainak tárolási ideje függ az adatok fajtájától és típusától, a Paysafe szolgáltatástól és 
az adatszolgáltatást nyújtó országtól valamint a vonatkozó helyi törvényi és hatósági előírásoktól. Ha 
az adataira többé már nincs szükség törvényes üzleti célokból vagy okokból, akkor azokat általában 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome


töröljük. Az adatokat névteleníthetjük is vagy más adatokkal egyesíthetjük, hogy elveszítsék személyes 
adat jellegüket. 

Ha használja a Paysafe szolgáltatásait, személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra szükség 
van ahhoz, hogy az Ön által választott szolgáltatást és az ahhoz kapcsolódó törvényes üzleti célokat 
nyújthassuk. Ez általában azt jelenti, hogy személyes adatait addig őrizzük meg, amíg az ügyfelünk és 
egy azt követő időtartamig. 

A közöttünk fennálló üzleti kapcsolat befejezése után bizonyos személyi adatokat továbbra is meg kell 
őriznünk. Ez az őrzési idő az Ön lakhelye szerinti országban érvényes törvényi és hatósági előírásoktól 
függ. Példaként az Ön adatait addig fogjuk megőrizni, amíg azt a helyi törvények megengedik, a jogi 
igények érvényesítése miatt (ú.n. „elévülési idő”), ill. addig őrizzük, amíg erre bíróság, bűnüldöző 
szervek vagy saját felügyeleti hatóságunk kötelez. 

Ez idő alatt továbbra is végezhetünk marketing tevékenységet, küldhetünk Önnek direktmarketing 
anyagokat mindaddig, amíg ezt a helyi törvények megengedik és Ön nem tiltotta le az ilyen marketing 
tevékenységet. 

AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI 

Személyes adataival kapcsolatban Ön számos jogot gyakorolhat. Kérésére hozzáférhet személyes 
adataihoz, ezeket helyesbítheti vagy frissítheti. Bizonyos esetekben kérheti tőlünk személyes adatainak 
törlését, megtilthatja vagy átmenetileg korlátozhatja azok feldolgozását, miközben Ön más jogait 
gyakorolja. Ezen túlmenően kérheti személyes adatai bizonyos részének átadását másik 
szolgáltatónak (ú.n. „adathordozhatóság”). 

Ha hozzájárulását adta személyes adatainak használatához, ezt a hozzájárulását bármikor 
visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelés jogszerűségét nem érinti, ha 
visszavonja a hozzájárulását. Ez személyes adatainak feldolgozására akkor is érvényes, ha az a 
hozzájárulásától eltérő, más törvényes okból történik. Pl. leiratkozhat a hirdetéseinkről. Ehhez 
kattintson a „leállítás” vagy „leiratkozás” gombra, amit az Önnek küldött kommunikációnk tartalmaz, 
vagy kövesse a mindig rendelkezésére bocsátott útmutatást. A leiratkozása esetén is továbbra küldjük 
Önnek a szolgáltatással és üzemeltetéssel kapcsolatos értesítéseket, amelyek az Ön által használt 
Paysafe szolgáltatással függnek össze. 

Kérjük vegye figyelembe, hogy attól függően, melyik országból használja a Paysafe szolgáltatásait, 
nem feltétlenül áll rendelkezésére minden fent meghatározott jog. Ezen túlmenően ezek a jogok 
bizonyos esetekben nem érvényesíthetők: Ön pl. nem emelhet kifogást az információk használata ellen, 
ha azt törvény írja elő, vagy azokra a reklamáció kezeléséhez van szükségünk; Nem hívhat fel 
adatainak törlésére, ha továbbra is használni kívánja a Paysafe szolgáltatásait, vagy ha ezekre az 
információkra a szerződéses megállapodásunk rögzítéséhez törvényileg szükség van (pl. a csalás 
megelőzéséhez szükséges adatok megőrzésére, vagy az ügyfél személyazonosságának 
ellenőrzésére), vagy ha ezekre törvényes jogok megállapítására és védelmére és bírói intézkedések 
alapján van szükségünk. 

Személyes adatainak gyűjtése és használata kapcsán bármikor joga van panasszal élni az adatvédelmi 
hatóságnál. További információért forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. Továbbá bírósági eljárást 
is indíthat, hogy vagyoni és nem vagyoni kártérítést kérjen az adatvédelmi jogszabályok általunk történt 
megsértésével okozott károkért. 

Ha többet szeretne megtudni jogairól vagy gyakorolni kívánja azokat, az elérésünkhöz szükséges 
adatokat a Kapcsolatfelvétel fejezetben találja. 

AUTOMATIKUS DÖNTÉSHOZATAL 

Bizonyos esetekben személyes adatainak használata automatikus döntéshozatalhoz vezethet (a 
profilképzést is beleértve), ami jogilag vagy összehasonlítható módon meghatározó hatással van Önre. 

https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/


Az automatikus döntéshozatal olyan automatikusan meghozott döntés Önről, amelyet egy számítógép 
hoz meg (programozott algoritmusok alapján), emberi részvétel nélkül. Pl. automatizált döntéseket 
használunk hitelképességének ellenőrzésére, ha bizonyos Paysafe szolgáltatásokat igényel vagy a 
csalások leküzdését szolgáló ellenőrzés keretében, ahogy arról a „Mire használjuk személyes adatait” 
részben írtunk. Intézkedéseket tettünk azon személyek jogainak és érdekeinek védelmére, akiknek a 
személyes adatait automatizált döntéshozatalban használjuk. Ezen túlmenően a Paysafe 
szolgáltatások használójaként az Európai Unión belül megtámadhatja azokat a döntéseket, amiket 
automatikus döntéshozatal eredményeképp hoztunk, és nyilatkozhat a döntés emberi 
felülvizsgálatának igényléséről. Ezen jogának gyakorlásához az alábbi adatok szerint lépjen 
kapcsolatba velünk. 

AZ ADATFELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA 

A Paysafe az Ön személyes adatait csak olyan mértékben dolgozza fel, amennyire jogi úton 
felhatalmazása van. Az ide vonatkozó törvények térségenként eltérnek. További, részletes adatokat 
kérésre küldünk. A Paysafe az adatokat általában az alábbi módok egyikén dolgozza fel: 

• az Ön hozzájárulása alapján, hogy pl. érdekeinek és preferenciáinak megfelelő reklám híreket 
küldjünk termékeinkről és szolgáltatásainkról, ha erre a hozzájárulásra törvényi előírás alapján 
szükségünk van. 

• Szükség szerint egy Önnel kötött szerződés teljesítéséhez vagy lezárásához, pl. az Ön által 
előfizetett Paysafe szolgáltatás nyújtásához. 

• A Paysafe adatfeldolgozáshoz kapcsolódó törvényes érdeke esetén, amennyiben ez a 
feldolgozás nem sérti a feldolgozás megtiltására vonatkozó jogát és szabadságát. Például, 
hogy tájékoztassuk Önt a szolgáltatásaink használatáról, javítsuk és fejlesszük a 
szolgáltatásainkat és kezeljük és érvényesítsük az összes követelést. 

• Ha a Paysafe vállalatot törvény kötelezi az Ön személyes adatainak gyűjtésére vagy személyes 
adataira az Ön vagy más alapvető érdekeinek védelméhez van szüksége. pl. ha ez a felügyeleti 
hatóságunk által meghatározott követelmények teljesítéséhez szükséges. 

• Kivételes esetben adatait harmadik félnek továbbíthatjuk, ha ehhez közérdek fűződik, pl. ha a 
bűnüldöző szerveknek egy bűncselekmény felderítéséhez van azokra szükségük. 

Ha kérdése van a személyes adatainak meghatározott feldolgozási célokra való gyűjtésével ás 
használatával kapcsolatban, vagy ha erről további információkra van szüksége, forduljon hozzánk, a 
Kapcsolatfelvétel részben található kapcsolati információk segítségével. 

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNK MÓDOSÍTÁSAI 

Adatvédelmi nyilatkozatunkat nem rendszeres időközönként módosíthatjuk. Az adatainak kezelésében 
történt lényeges módosításról az ezen a weboldalon ill. ezen a portálon közzé tett közleményben 
tájékoztatjuk. Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó módosításának dátuma az oldal alján található. Ön 
felelős azért, hogy rendszeresen ellátogasson a weboldalunkra, ill. portálunkra, és megnézze, nem 
változott-e meg az adatvédelmi nyilatkozat. Amennyiben törvény kötelez arra, hogy bővített 
tájékoztatást adjunk Önnek jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításáról és/vagy hozzájárulását kell 
kérjük személyes adatai kezelésének módosításához, azt meg fogjuk tenni. 

HARMADIK FELEK WEBOLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

Weboldalunk esetenként tartalmazhat partner hálózataink, hirdetőink és leányvállalataink weboldalaira 
mutató és onnan érkező hivatkozásokat. Ha ilyen hivatkozásra kattint, tisztában kell lennie azzal, hogy 
az adott weboldal saját adatvédelmi és cookie irányelveket használ, és azzal, hogy a Paysafe 
semmilyen felelősséget nem vállal a harmadik felek weboldalaival kapcsolatban. 

ÁLTALÁNOS NYILATKOZAT 

Ez a nyilatkozat globálisan alkalmazható, azonban olyan térségekben ahol bizonyos törvényes jogok 
vagy tiltások elsőbbséget élveznek, ezeket a nem írhatja felül. Ilyen esetekben alkalmazni kell a jelen 
nyilatkozatban foglalt jogokat és kötelességeket, azonban ezeket a hatályos törvényekhez kell igazítani. 

https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/
https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/


EU KÉPVISELET 

A Paysafe csoport Európai Unión kívül elhelyezkedő vállalkozásai (lásd az alábbi listát) a következő 
céget jelölték meg mint EU képviseletüket. Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, 
Szófia, 1784, Bulgária. Az EU képviseletet a Kapcsolatfelvétel részben található kapcsolati információk 
alapján érheti el. 

GB KÉPVISELET 

Amennyiben az Európai Unió 2018-as (Visszavonási) törvénye szerint vagy más törvénykezés 
szerint a „Brexit” miatt szükségessé válik, a Paysafe csoport Egyesült Királyságon kívüli vállalkozásai 
(lásd az alábbi listát) a következő céget jelölték meg egyesült királysági képviseletükként. Skrill 
Holdings Limited, 25 Canada Square, London, Anglia, E14 5LQ, Egyesült Királyság A GB képviseletet 
a Kapcsolatfelvétel fejezetben található kapcsolati információk alapján érheti el. 

KAPCSOLATFELVÉTEL  

Szívesen fogadjuk minden kérdését, észrevételét és megkeresését a személyes adatainak általunk 
történő használatával kapcsolatban. Ha további információkat szeretne kapni a Paysafe csoporttól vagy 
valamelyik jogával élne, amire ez a nyilatkozat vonatkozik, üzenetét küldje az alábbi címre (a borítékon 
a „FAO-Privacy Deparment” megjegyzéssel), vagy lépjen a Kapcsolatfelvétel oldalunkra. 

A Paysafe csoport adatvédelmi megbízottját az alábbiakban találja. Elérhető a fenti kapcsolatfelvételi 
hivatkozáson vagy az alábbi postacímen: 

Mr Derek A Wynne 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU, GB 

Ezt a nyilatkozatot legutóbb 2019. 10. 01-én dolgoztuk át.  
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AUSZTRIA 

Payolution GmbH 

A társaság székhelye: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien, Ausztria 
Cégjegyzék: FN 359641i 
Cégbíróság: Handelsgericht Wien  

paysafecard.com Wertkarten GmbH 

A társaság székhelye: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien, Ausztria 
Cégjegyzék: FN 194434h 
Cégbíróság: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

A társaság székhelye: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien, Ausztria 
Cégjegyzék: FN 200580x 
Cégbíróság: Handelsgericht Wien 

BULGÁRIA 

Paysafe Bulgaria EOOD 

Bejegyezve Bulgáriában, a 175274614 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 90 Tsarigradsko 
shose blvd, 1784 Szófia, Bulgária 

KANADA 

Paysafe Merchant Services Inc. 

Bejegyezve Kanadában, a 771857 - 4 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada. 

NT Services Limited 

Bejegyezve Albertában (Kanada), a 2010819585 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 
Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Kanada 

Paysafe Technologies Inc. 

Bejegyezve Kanadában, a 771862 - 4 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada. 

EcomAccess Inc. 

Bejegyezve Kanadában, a 987838-6 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada. 

NÉMETORSZÁG 

Skrill Services GmbH 

Cégvezetés: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman 
A társaság székhelye: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Németország 
Cégbíróság: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 



paysafecard.com Deutschland, a Prepaid Services Company Limited üzletága 

Cím: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Németország. 
Bejegyzési szám: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

CPT Dienstleistungen GmbH 

Bejegyzett székhely: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Németország 

ÍRORSZÁG 

Paysafe Prepaid Services Limited 

Bejegyzett székhely: / 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Írország 

Paysafe Payment Solutions Limited 

Bejegyzett székhely: / 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Írország 

MAN SZIGET 

Paysafe Group ltd 

Bejegyezve a Man Szigeten, a 109535C cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 3rd Floor, Queen 
Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. 

Paysafe Merchant Services Limited 

Bejegyezve a Man Szigeten, a 115193C cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 3rd Floor, Queen 
Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. A pénzforgalmi szolgáltatások 
lebonyolítására vonatkozó engedélyt (hivatkozási szám: 1357) Man sziget Pénzügyi Szolgáltatási 
Hatósága adta ki. 

SVÁJC 

paysafecard.com Schweiz GmbH 

Bejegyezve Svájcban, a CHE-113.779 646 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: Business 
Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Svájc. Pénzügyi közvetítői működését a Svájci Pénzpiaci 
Felügyelet engedélyezte. 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Paysafe Processing Limited 

Bejegyezve Angliában és Walesben, a 3202516 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: Compass 
House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. 

 Paysafe Financial Services Limited 

Bejegyezve Angliában és Walesben, a 04478861 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 
Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. A „Financial Conduct Authority” 
brit pénzügyi felügyelet engedélyezte és felügyeli, az elektronikus fizetőeszközök kibocsátását 
szabályzó „Electronic Money Regulations 2011” rendelkezései alapján (cégjegyzék sz. 900021). 



Prepaid Services Company Limited 

Bejegyezve Angliában és Walesben, a 5761861 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 25 
Canada Square, London E14 5LQ, GB. A „Financial Conduct Authority” brit pénzügyi felügyelet 
engedélyezte és felügyeli, az elektronikus fizetőeszközök kibocsátását szabályzó „Electronic Money 
Regulations 2011” rendelkezései alapján (cégjegyzék sz. 900021). 

Skrill Limited 

Bejegyezve Angliában és Walesben, a 04260907 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 25 
Canada Square, London E14 5LQ, GB. A „Financial Conduct Authority” brit pénzügyi felügyelet 
engedélyezte és felügyeli, az elektronikus fizetőeszközök kibocsátását szabályzó „Electronic Money 
Regulations 2011” rendelkezései alapján (cégjegyzék sz. 900001). 

Skrill International Payments Limited 

Bejegyezve Angliában és Walesben, a 04260907 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 25 
Canada Square, London E14 5LQ, GB. A „Financial Conduct Authority” brit pénzügyi felügyelet által 
fizetési intézményként engedélyezett és szabályozott vállalkozás (hivatkozási szám: 536371). 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Paysafe Merchant Services Corp 

Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 4904974 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Payment Services LLC 

Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 5388030 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1679 
S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, USA. 

Optimal Payments Services Inc. 

Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 5382574 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 2711 
Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA. A Financial Crimes Enforcement Network-nél 
(US) regisztrálva, mint MSB-Registrant a 31000058914216 MSB-regiszter szám alatt. 

Paysafe Partners LP 

Bejegyezve Kaliforniában (USA), a 200809510033 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1901 
E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA 92705, USA. 

Global Merchant Advisors LLC 

Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 5551112 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 6390925 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Services (US) Corp  



Bejegyezve Delaware Államban (USA), a 5551111 cégjegyzékszám alatt, az alábbi székhelyen: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

  


