
მონაცემთა დაცვის შეტყობინება 

მონაცემთა დაცვის ეს შეტყობინება ბოლოს განახლდა 01.10.2019.  

შესავალი 

ეს შეტყობინება ეხება Paysafe Group-ის ორგანიზაციას მისი სხვადასხვა სავაჭრო დასახელებებით, 

როგორიც არის Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill და NETELLER. იმ Paysafe-ფირმათა 

ჩამონათვალი, რომლებიც წინამდებარე შეტყობინების თანახმად ინახავენ და გადაამუშავებენ 

პირად მონაცემებს, მოცემულია ქვემოთ. მითითება Paysafe (მათ შორის ცნებები "ჩვენი", "ჩვენ" ან 

"ჩვენს") მიმათებაშია ზემოთ მოცემულ ფირმებთან და ჯგუფთან კავშირში მყოფი ყველა 

მნიშვნელოვან ფირმასთან.  

მონაცემთა დაცვის წინამდებარე შეტობინების გამოქვეყნების დღეს ხელშეკრულებით 

შეთანხმებული იქნა, რომ Skrill USA, Inc., ფირმა, რომლის ადგილსამყოფელიც არის 100 N Biscayne 

Blvd., Suite 2120, მაიამი, ფლორიდა 33132, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნაყიდი იქნა Paysafe-

ის მიერ. Paysafe Skrill US, Inc -ს და მის კლიენტებს აწვდის მონაცემთა გადამუშავების 

მომსახურებას და სხვა მომსახურებებს. აღნიშნული მიზეზიდან გამომდინარე Paysafe საჭირო 

მოცულობით, რამდენადაც ეს მიზანშეწონილი იქნება Paysafe სარგებლობისა და ტრანზაქციების 

და მონაცემების მენეჯმენტისთვის, იღებს ინფორმაციებს Skrill USA Inc- დან და ცვლის მონაცემებს 

Skrill USA Inc-თან. 

წინამდებარე შეტყობინებაში მითითებები "თქვენ/თქვენს/თქვენი" მიმათებაშია პიროვნებასთან, 

რომელიც საკუთარი თავისთვის ან ფირმის დავალებით იყენებს ან ცდილობს გამოიყენოს Paysafe 

მომსახურებები (როგორც ეს ქვემოთაა აღწერილი). აღნიშნული კლიენტთან ან Paysafe-ის 

ინტერესებთან მიმართებაში მოიცავს ყველა ფირმას ან დამკვეთს და ფინანსურ მენეჯერს, ყველა 

სხვა დირექტორს და უფლებამოსილ პირს, აქციონერებს, კომპანიონებს და კლიენტის ეკონომიკურ 

საქმიანობაზე უფლებამოსილ პირებს, ასევე ყველა იმ თანამშრომელს, რომელსაც კლიენტის 

დავალებით წვდომა აქვს და იყენებს Paysafe მომსახურებებს.  

Paysafe ჩართულია თქვენი პირადი სფეროს დაცვაში და დგამს ყველა საჭირო ნაბიჯს 

შეტყობინების თანახმად თქვენი პირადი მონაცემების შენახვის, გამოყენების, დაცვისა და 

გამოაშკარავების უსაფრთხოებისათვის. წინამდებარე შეტყობინება (ასევე ჩვენი გამოყენების 

პირობები, რომელთა შეძენაც და გამოყენებაც შეგიძლიათ თქვენ) შეეხება... 

• ...ფუნქციებსა და მომსახურებებს, რომლებითაც თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებ-

გვერდის/პორტალის სტუმრობისას ან აღნიშნული მომსახურები და ფუნქციები 

ხელმისაწვდომია ჩვენს გადახდის არხებზე, რომლებსაც ჩვენი კლიენტები იყენებენ 

თავიანთ ვებ-გვერდებზე.  

• ....თქვენს მცდელობას, ისარგებლოთ Paysafe - ის პროდუქტებითა და მომსახურებებით, ან 

ყოველივე ამის ფაქტიურ გამოყენებას (მათ შორის ქულებზე დაფუძნებულ ერთგულებისა 

და ბონუსის პროგრამებს („ერთგულების პროგრამა“ ან „სარეკლამო ტრანზაქციები“)). 

• ...Paysafe-ის მიერ მოწოდებული პროგრამების გამოყენება, მათ შორის ტერმინალების, 

მობილური და დესკტოპის გამოყენება.  

• ელ-ფოსტა და სხვა ელექტრონული შეტყობინებები მათ შორის SMS, ტელეფონი, ვებ-ჩატი, 

ვებ-გვერდის-/პორტალისა და სხვა კომუნიკაციები თქვენსა და Paysafe-ს შორის. 

შეტყობინებაში ისინი მოხსენიებულია კრებითი სახელით "Paysafe-მომსახურებები". 

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე შეტყობინება, რათა თქვენთვის გასაგები იყოს 

პირად ინფორმაციებთან და მათ დამუშავებასთან დაკავშირებული ზოგადი დებულებები და 

პრაქტიკა. Paysafe მისი კონფიდენციალურობის პრაქტიკების ასახსნელად იყენებს „მრავალდონიან 

მიდგომას“, ისე როგორც რეკომენდირებულია რეგულატორების მიერ. ეს ნიშნავს იმას, რომ 



თავდაპირველად ჩვენ მონაცემთა დაცვის შეტყობინების ფარგლებში "შემოკლებული ფორმატით" 

მოგაწვდით მონაცემთა დაცვის ძირითადად ინფორმაციებს. თუმცაღა, ეს არის ჩვენი 

ყოვლისმომცველი კონფიდენციალურობის შეტყობინება, რომელიც განმარტავს ჩვენს მონაცემთა 

დაცვის პრაქტიკებს მთლიანობაში, და რომელსაც ებმის „მოკლე ფორმის“ კონფიდენციალურობის 

შეტყობინება. საკონტაქტო მონაცემები უკუკავშირის ან მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებით 

შეკითხვების შემთხვევაში შეგიძლიათ იხილოთ შეტყობინების ბოლოს. 

ინფორმაციები, რომლებიც შესაძლებელია ჩვენ შევკრიბოთ თქვენ შესახებ 

პირადი და არა პირადი ინფორმაციები 

ჩვენ ვკრებთ და ვამუშავებთ პირად და არაპირად ინფორმაციებს, რომლებიც დაკავშირებულია 

თქვენთან. 

პირადი ინფორმაციები წარმოადგენს ინფორმაციებს, რომელთა დახმარებითაც შესაძლებელია 

კონკრეტული პირების პირდაპირი ან ირიბი იდენტიფიცირება. 

Paysafe ინახავს ასევე არა პირად ინფორმაციებსაც ან შესაძლებელია მოახდინოს პირადი 

ინფორმაციების ანონიმიზირება, რათა მათ დაკარგონ პიროვნებასთან დაკავშირებული ხასიათი. 

არა პირადი ინფორმაციები წარმოადგენს ინფორმაციებს, რომლებიც არ იძლევა კონკრეტული 

პირის იდენტიფიცირების შესაძლებლობას - არც პირდაპირ და არც ირიბად. Paysafe-ს შეუძლია 

ამგვარი არა პირადი მონაცემები შეკრიბოს, შექმნას, შეინახოს, გამოიყენოს და გამოააშკარავოს 

შესაბამისი კომერციული მიზნების ფარგლებში. ამგვარად შესაძლებელია Paysafe-ის მიერ 

შეკრებილი, ტრანზაქციასთან დაკავშირებული ინფორმაციები, როგორიცაა მაგალითად ტრენდის 

ანალიზი და მონაცემთა გამოყენების ანალიზი გამოყენებული იქნას კომერციული მიზნებისათვის, 

რათა შეიქმნას წარმოდგენა რაოდენობრივი ტრანზაქციების ნიმუშსა და მათ გამოყენებაზე. 

რამდენადაც ინტერნეტ პროტოკოლი (IP)-მისამართები (ან მსგავსი იდენტიფიკატორები) 

ადგილობრივი კანონმდებლობის თანახმად ერთმნიშვნელოვნად განხილული უნდა იქნას როგორც 

პირადი მონაცემები, და თუკი აღნიშნული ლოკალური კანონები შესაძლებელია გამოყენებული 

იქნას Paysafe-მომსახურებებზე, იდენტიფიკატორები ჩვენს მიერ განხილული იქნება როგორც 

პირადი ინფორმაციები. 

ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ Paysafe წარმოადგენთ მომსახურებებს, ასევე ცალკეულ 

მომხმარებლებსა და ფირმებს. ამდენად მონაცემთა დაცვის წინამდებარე შეტყობინება შეეხება 

ორივეს და შესაბამისად უნდა იქნას წაკითხული და გაგებული.  

თქვენი ინფორმაციების შეკრება 

შემდეგი გზებით ჩვენ ვახდენთ შემდეგი ინფორმაციის შეგროვებას: 

ჩვენთვის თქვენს მიერ ხელმისაწვდომად გამხდარი ინფორმაცია: ჩვენ ვიღებთ და ვინახავთ პირად 

ინფორმაციებს (მათ შორის ფინანსურ მონაცემებს), რომლებსაც თქვენ მოგვაწვდით, იმ 

შემთხვევაში, თუკი თქვენ (ან თქვენი ფირმა) განცხადებას დააყენებთ Paysafe მომსახურების 

მიღებაზე, დარეგისტრირდებით Paysafe მომსახურების მისაღებად და გამოიყენებთ მათ, თუკი 

Paysafe მომსახურების დახმარებით ატვირთავთ და/ან შეინახავთ ინფორმაციებს, ასევე თუკი 

თქვენ ჩემთან კომუნიკაციას დაამყარებთ ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებით, ჩვენი ვებ-გვერდიდან ან პორტალიდან, ტელეფონით ან სხვა ელექტრონული 

გზით. ასეთი ინფორმაცია შეიძლება იყოს რეფერენსული ან დაკავშირებული იყოს თქვენთან ან 

თქვენს მომხმარებელთან და შეიცავდეს: 

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


• გვარი (სახელი და გვარი), დაბადების თარიღი, ელ-ფოსტის მისამართი, ანგარიშის 

მიწოდების მისამართი, მომხმარებლის სახელი, პაროლი ფოტომასალა, მისამართი, 

ეროვნება და საცხოვრებელი ქვეყანა  

• პირველი ანგარიშის ნომერი და ბარათის ვადა, CVC-დეტალები (ბარათის უსაფრთხოების 

კოდი), ბანკის ან ემიტენტის დეტალები;  

• შეძენილ საქონელთან დაკავშირებული ინფორმაციები, მათ შორის ინფორმაციები ყიდვის 

ადგილის, დროის, ღირებულების შესახებ და ნასყიდობასთან დაკავშირებული სხვა 

ინფორმაციები, მაგალითად მგზავრობასთან დაკავშირებული პირადი ინფორმაციები, 

როდესაც თქვენ ან თქვენი კლიენტი ახორციელებთ ტრანზაქციასს ავიაბილეთების ან სხვა 

სამგზავრო მომსახურების მისაღებად  

• დაგროვებული ან გამოყენებული ქულები ან ლოიალური პრემიები და სხვა ბონუს 

პროგრამები 

• ფოტოები და ვიდეოები, რომლებიც გადაღებული იქნება Paysafe-ის ღონისძიებების 

ფარგლებში, რომლებზეც თქვენ გაიარეთ რეგისტრაცია. აღნიშნულები შესაძლებელია 

განაწილდეს მონაწილეთა შორის და გამოქვეყნდეს ჩვენს სარეკლამო მასალებში, რომლებიც 

შეიძლება გამოყენებული იქნას შემდგომი ღონისძიებებისას. 

• ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელიც თქვენ და თქვენმა მომხმარებელმა 

უზრუნველყავით. 

ინფორმაციები, რომლებსაც ჩვენ თქვენს შესახებ ავტომატურად ვაგროვებთ: როგორც კი დაიწყებთ 

ინტერაქციას Paysafe-ით, Paysafe კონკრეტულ ინფორმაციებს ინახავს ავტომატურად, მაგალითად 

"Cookies" ფორმით ან მსგავსი ტექნოლოგიების გამოყენებით. გარდა ამისა, ჩვენ ვიღებთ 

კონკრეტულ ინფორმაციებს, როდესაც თქვენ ვებ-ბრაუზერს წვდომა აქვს Paysafe-მომსახურებებზე, 

სარეკლამო განცხადებებსა და სხვა შინაარსებზე, რომლებიც Paysafe-ის მიერ ან მისი დაკვეთით 

სხვა ვებ-გვერდებზეა წარმოდგენილი ან რომლებზეც თქვენ შეხვალთ ელექტრონულ ფოსტაზე 

დაკლიკების შედეგად. აღნიშნული ინფორმაციების შენახვა ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, უკეთ 

დავაფიქსიროთ Paysafe-ის სტუმრების და კლიენტების სამომხმარებლო ქცევა და წარმომავლობა. 

ამ ინფორმაციას ჩვენ გამოვიყენებთ გარკვე.ლი ანალიტიკური მიზნებისათვის და ჩვენი 

მომხმარებლებისათვის რელევანტური მომსახურებებისა და ხარისხის გაუმჯობესებისათვის. აქ 

შედის შემდეგი ინფორმაციები: 

• ტექნიკური მონაცემები, მათ შორის IP მისამართი (ინტერნეტ პროტოკოლი), რომელიც 

საჭიროა თქვენი კომპიუტერის ან მობილური მოწყობილობის ინტერნეტთან 

დასაკავშირებლად, თქვენი სარეგისტრაციო მონაცემები, ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, 

სამომხმარებლო სისტემის პლატფორმა  

• ინფორმაციები თქვენი სტუმრობის ან იმის შესახებ, გახსნილი გაქვთ თუ არა 

ელექტრონული ფოსტა, როგორიცაა მაგალითად სრული URL-Clickstream (Uniform 

Resource Locator) და ჩვენს ვებ-გვერდზე, ჩვენი ვებ-გვერდის გავლით ან ჩვენი ვებ-

გვერდიდან (მათ შორის თარიღი და დრო); ის პროდუქტები და მომსახურებები, რომლებიც 

თქვენ დაათვალიერეთ ან რომელთაც თქვენ ეძებდით; გვერდების რეაქციის ხანგრძლივობა, 

ჩამოტვირთვისას არსებული შეცდომა, კონკრეტულ გვერდებზე შესვლის ხანგრძლივობა, 

გვერდზე ინტერაქციის მონაცემები (როგორიცაა მაგალითად სურათების თანმიმდევრობა, 

დაკლიკება და მაუსით შეხება), გამოყენებული მოქმედების მეთოდი, რათა ვებ-გვერდიდან 

მოხდეს სხვა ვებ-გვერდზე გადასვლა, ასევე ყველა ტელეფონის ნომერი, რომლიდანაც 

თქვენ ურეკავთ ჩვენს კლიენტთა მომსახურების ცენტრს. 

დამატებითი ინფორმაციები შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ქუქი რეგულაციებში. შეკითხვების 

შემთხვევაში დაგვიკავშირდით. 

ინფორმაციები, რომლებიც იკრიბება ჩვენი პროგრამების მიერ: როდესაც თქვენ ჩამოტვირთავთ ან 

იყენებთ Paysafe-ის მიერ მომზადებულ მობილურ ან დესკტოპ-აპლიკაციებს, ჩვენ მივიღებთ 

ინფორმაციებს თქვენი ადგილსამყოფელის და თქვენი მოწყობილობის ან თქვენს მიერ 

გამოყენებული მომსახურების შესახებ (მათ შორის შესაძლო საგადასახადო ტრანზაქციის ადგილის 

https://www.paysafe.com/paysafegroup/cookie-policy/
https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/


შესახებ). ზოგიერთი მოწყობილობა ნებას რთავს აპლიკაციას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა რეალურ 

დროში ადგილმდებარეობაზე (მაგ, ჯი-პი-ეს). თუკი თქვენს მოწყობილობაზე გააქტიურებულია 

ადგილსამყოფელის მოძიება, ჩვენს მობილურ და დესკტოპ-აპლიკაციებს შეუძლია თქვენი 

მობილური ტელეფონიდან ან კომპიუტერიდან მიიღოს ამგვარი ინფორმაციები, როდესაც თქვენ 

ჩვენს აპლიკაციებს ჩამოტვირთავთ ან გამოიყენებთ. მოთხოვნის არსებობის შემთხვევაში ჩვენ 

მუდამ ვიზრუნებთ იმაზე, რომ თქვენ ყოველთვის მოგაწოდოთ შეტყობინება რეალურ დროში 

ადგილსამყოფელის მონაცემების შეგროვების შესახებ. თუკი ამას კანონი მოითხოვს, ჩვენს 

ამისათვის მოვიპოვებთ თქვენს თანხმობას. ჩვენ შესაძლოა გამოვიყენოთ ასეთი ინფორმაცია 

მარეგულირებელი მიზნებისათვის, ჩვები შემოწმება უნდა იყოს გულდასმით ტრანსზაქციის უკეთ 

აღსაქმელად და თქვენი გამოცდილების ოპტიმიზაციის მიზნით. 

ელ-ფოსტა და სხვა საკომუნიკაციო საშუალებები: ჩვენ შორის კომუნიკაციის წარმოების დროს, ჩვენ 

შეიძლება მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ და თქვენს მიერ Paysafe-ის სერვისების 

გამოყენების შესახებ, მათ შორის, როდესაც ხსნით ჩვენგან მიღებულ შეტყობინებებს და 

ელექტრონული მაიდენტიფიცერებლებიდან (ზოგჯერ ცნობილი როგორც „მოწყობილობის 

თითების ანაბეჭდი“), მაგალითად, ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართები ან ტელეფონის ნომრები. 

სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაციები: ჩვენ შესძლოა მივიღოთ თქვენთან დაკავშირებული 

ინფორმაცია სხვა წყაროებიდან და დავამატოთ ის ჩვენს ანგარიშს. ჩვენ მჭიდროდ 

ვთანამშრომლობთ მომწოდებელ მესამე პირებთან (მაგ. საქმიანი პარტნიორები, ფინანსური 

ინსტიტუტები, მოვაჭრეები, ტექნიკური სამსახურების/საგადასახადო და მიწოდების სამსახურების 

შვილობილი კომპანიები, სარეკლამო ქსელები, ანალიტიკოსები, საძიებო ინფორმაციების 

მომწოდებლები, საკრედიტო საცნობაროები და თაღლითობის პრევენციის ორგანიზაციები) და 

ვიღებთ ინფორმაციებს მათგან. კრედიტის ორგანოს და თაღლითობის პრევენციის სამსახურის 

გამოყენება დეტალურად ახსნილია ქვემოთ. ამას გარდა, ოფიციალური კომენტარები და 

გამოხატული აზრები, რომელიც ჩვენს ვებგვერდზე ან სოციალურ ქსელებში (მაგ. Facebook და 

Twitter) დაიპოსტება, შეგვიძლია წავიკითხოთ და გამოვიყენოთ, იმისათვის რომ უკეთ გავიცნოთ 

ჩვენი მომხმარებლები და მოვახდინოთ Paysafe-მომსახურებების განვითარების ოპტიმიზაცია. 

Iსხვა პირებთან დაკავშირებული ინფორმაცია: იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ მოგვაწვდით 

ინფორმაციებს სხვა პირების შესახებ, თქვენ თავდაპირველად ამ პირებს უნდა აცნობოთ ამის 

შესახებ (მაგალითად მონაცემთა დაცვის შესახებ წინამდებარე ხელშეკრულების გადაცემით) და 

დარწმუნდეთ იმაში, რომ თქვენ გაგაჩნიათ აღნიშნული ინფორმაციების მოწოდების უფლება. 

ჩვენ შეგვიძლია თქვენგან მიღებული ინფორმაციები შემდეგნაირად გამოვიყენოთ და გადავცეთ 

სხვა პირებს: 

• რათა თქვენ და თქვენს ფირმას მივაწოდოთ ჩვენი Paysafe-ის მომსახურებები. აღნიშნულში 

იგულისხმება თქვენს და ფინანსური ინსტიტუტების ან სხვა ორგანიზაციების მიმართ 

Paysafe-ის ვალდებულებები, რაც დაკავშირებულია თქვენთვის (და/ან თქვენი 

ორგანიზაციისათვის) მოწოდებულ Paysafe-ის მომსახურებებთან. აღნიშნულ კონტექსტში 

ჩვენ თვალ-ყურს ვადევნებთ და ვიმახსოვრებთ იმ ტრანზაქციების დეტალებს, რომელთაც 

თქვენ (და/ან თქვენი კლიენტები) ახორციელებთ Paysafe-მომსახურებების ფარგლებში, 

ვაკეთებთ ანალიზს და წარმოგიდგენთ ანგარიშს თქვენი (და/ან თქვენი კლიენტების) 

ერთგულების პროგრამების გამოყენებასთან დაკავშირებით, საშუალებას გაძლევთ 

შეაგროვოთ ან გამოიყენოთ შეგროვებული ქულები ან ერთგულების პროგრამით 

გათვალისწინებული სხვა პრემიალური შეღავათები, მოგაწვდით ინფორმაციას ჩვენი ვებ-

გვერდების, საქონლის ან მომსახურების მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა და განვითარების 

შესახებ. 

• ჩვენი ფირმის გაუმჯობესებისა და განვითარებისათვის, კერძოდ ჩვენი ვებ-გვერდის, 

პროდუქტებისა და მომსახურებების ოპტიმიზაციისათვის. სხვა მრავალთა შორის აქ 

მოიაზრება თქვენს მიერ ფორმულარში შეტანილი, თუმცა არა ჩვენთვის გამოგზავნილი 

ინფორმაციები. მაგ. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ვებ-გვერდის (ვებ-გვერდების) ოპტიმიზაციის 



მიზნით აღნიშნული ინფორმაციები გამოვიყენოთ და კლიენტთა მომსახურების 

ფარგლებში დაგეკონტაქტოთ აღნიშნულ ფორმულარებთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე 

შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციები გამოვიყენოთ ახალი პროდუქტებისა და 

მომსახურების შექმნისა და დატესტვის მიზნით. 

• ჩვენი უფლებების, გამოყენების პირობების ან სხვა თქვენთან (და/ან თქვენ ფირმასთან 

დადებული) ხელშეკრულებების მართვისა და შესრულების მიზნით, მათ შორის იმ 

შემთხვევების მოგვარებისათვის, როდესაც ტრანზაქციები, ერთგულების პრემიები ან 

ქულები დავის საგანი გახდება, რეკლამაციების მოგვარების, გამოკვლევისა და 

შესწავლისათვის, ან თქვენი გაკოტრების შემთხვევაში ვალების დაფარვის მიზნით. 

• ჩვენი სახელშეკრულებო პირობების განხორციელებისა და კრედიტთან დაკავშირებული 

რისკების შემცირებისათვის. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ გააკეთებთ განაცხადს ჩვენს 

საფინანსო პროდუქტებზე, ჩვენ გამოყენების პირობების ფარგლებში შესაძლებელია 

გვქონდეს წვდომა თქვენს საფინანსო პოზიციებზე (და/ან თქვენი ფირმის ფინანსურ 

პოზიციებზე). აღნიშნული გადახდისუნარიანობის შემოწმება ასევე შეეხება აღნიშნულთან 

დაკავშირებულ ყველა მესამე მხარეს, როგორიცაა დირექტორები, აქციონერები და 

კომერციული დირექტორები. ჩვენ შეგვიძლია ამის განხორციელება ინფორმაციის 

საკრედიტო ორგანობისგან და თაღლითობის პრევენციის სამსახურისგან მიღებით და 

გაზიარების გზით. კრედიტის ეს შემოწმება გავლენას მოახდენს ასევე ნებისმიერ პირზე, 

რომელთანაც გაქვთ საერთო ანგარიში ან მსგავსი ფინანსური კავშირი. თუ ეს ერთობლივი 

განცხადებაა და ასეთი ბმული არ არსებობს, მაშინ შეიძლება შეიქმნას აღნიშნული. ეს 

ბმულები დარჩება სანამ თქვენ არ მოახდენთ „დისასოციაციის შეტყობინების“ 

დოკუმენტირებას საკრედიტო ორგანოებში. თქვენი ინფორმირებისათვის: ზემოთ 

აღნიშნული ორგანიზაციები ჩვენგან მიღებულ მოთხოვნებს ინახავენ და აღნიშნული 

მონაცემები შესაძლებელია ნახოს სხვა ფირმებმაც გადახდისუნარიანობასთან 

დაკავშირებით ინფორმაციების მოძიების ფარგლებში. გარკვეულ შემთხვევებში 

შესაძლებელია თქვენს საკრედიტო ბარათზე „გაკეთდეს ჩანიშვნა“ იმის შესახებ, გაღიარეთ 

თუ არა ჩვენ ჩვენს კლიენტად. იმ შემთხვევაში, თუ ხართ დირექტორი, ჩვენ მოვითხოვთ 

დასტურს საკრედიტო სარეგისტრაციო სააგენტოებისაგან იმის შესახებ, რომ საცხოვრებელი 

მისამართი, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ, ემთხვევა იმ მისამართს, რომელიც აქვს 

შესაბამისი კომპანიების რეესტრს (სადაც შესაძლებელია). დამატებით, სადაც არ უნდა 

იღებდეთ ჩვენს მომსახურებას, ჩვენ მოგაწვდით ინფორმაციას, იმასთან დაკავშირებით, თუ 

როგორ აკონტროლეოთ საკრედიტო სარეგისტრაციო სააგენტოებში თქვენი ანგარიშები. იმ 

შემთხვევაში, თუკი თქვენ მთლიანად ან დროულად არ გადაიხდით ფულს, საკრედიტო 

საცნობარო სააგენტო ღია დავალიანებას იმახსოვრებს და აღნიშნული ინფორმაციები 

მსგავსი შემოწმების მიზნებისათვის გადაეცემა სხვა ორგანიზაციებს. მონაცემები საქმის 

დახურვის შემდეგ 6 წლის განმავლობაში შენახული იქნება შესაბამის ორგანიზაციაში - 

მიუხედავად იმისა, დაფარული იქნა თუ არა თქვენს მიერ დავალიანება. იმ შემთხვევაში, 

თუკი გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაციები ჩვენს საკრედიტო საცნობარო 

სააგენტოს გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ: 

• იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული თაღლითობა, აღმოჩენილი და 

სამართლებრივი გზით იქნას მოგვარებული ის ან იმისათვის, რომ ხელი შევუწყოთ სხვებს, 

მათ შორის სხვადასხვა გარიგების პირობებთან თავსებადობას, რისთვისაც შესაძლებელია 

საჭირო იყოს რელევანტური ან საჭირო ინფორმაციების მესამე პირებისთვის 

მიზანმიმართული გადაცემა. Paysafe მონაწილეობს თაღლითობასთან ბრძოლის 

ინიციატივებში, რომლის ფარგლებშიც საჭიროა, თქვენი (და/ან თქვენი კლიენტის) შეფასება 

და თქვენი ტრანზაქციების და/ან ადგილსამყოფელების კონტროლი, გამოსაკვლევი 

ნიმუშების აღმოჩენა ან სხვა გზით თაღლითობის ალბათობის აღმოჩენა და შეფასება. ამის 

განხორციელება ჩვენ შეგვიძლია მესამე პირების პროდუქტებისა და მომსახურების 

გამოყენებით. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ საკუთარი თავის შესახებ მცდარ ან არასწორ 

ინფორმაციებს მოგვცემთ ან თუკი ჩვენ აღმოვაჩენთ ან ვივარაუდებთ თაღლითობის ან 

დანაშაულის არსებობას, ჩვენ უფლებამოსილი ვართ თქვენი ინფორმაციები გადავცეთ 

თაღლითობის პრევენციაზე მომუშავე ორგანიზაციებს ან სისხლის სამართლებრივი დევნის 

უწყებებს ან მსგავს ინსტანციებს, ჩვენ ასევე უფლებამოსილი ვართ, მივიღოთ 



გადაწყვეტილება თქვენს წინააღმდეგ სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმასთან 

დაკავშირებით. 

• ინფორმაციების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების პრევენციის ან 

შემცირებისათვის. 

• მარკეტინგული ინფორმაციების გაგზავნისათვის, რაც გულისხმობს თქვენთვის იმ 

პროდუქტებისა და მომსახურებების შესახებ ინფორმაციების მოწოდებას, რომლებიც თქვენ 

მოითხოვეთ ან რომლებიც, ჩვენი აზრით, თქვენ შესაძლებელია გაინტერესებდეთ; ჩვენი 

საქონლის, მომსახურებებისა და ჩვენი ვებ-გვერდის/ვებ-გვერდების შესახებ თქვენი 

მოსაზრებების გაცნობისათვის; მარკეტინგის, ბაზრის კვლევისა და მსგავსი აქტივობების 

მიზნით ჩვენ შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციები გამოვიყენოთ ასევე მსგავსი 

მიზნებისათვის იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვენ უარი თქვით ჩვენი Paysafe-

მომსახურებების მიღებაზე ან აღარ აგრძელებთ აღნიშნული მომსახურებების შეძენას. თუ 

თქვენ აღარ გსურთ Paysafe-საგან მარკეტინგული და სააქციო ინფორმაციების მიღება, 

თქვენ ყოველთვის შეძლეთ მის შეჩერებას. აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით 

დამატებითი ინფორმაციების მიღება შეგიძლიათ მონაკვეთში „მონაცემთა დაცვასთან 

დაკავშირებული თქვენი უფლებები“. 

• ადგილობრივ და ეროვნულ კანონთან შესაბამისობა; 

• იმისათვის, რომ შევასრულოთ სისხლის სამართლებრივი დევნის უწყებებისა და 

მარეგულირებელი ორგანოების მოთხოვნები, რომლებიც ეფუძნება საჯარო ინტერესებს; 

იმისათვის, რომ რეაგირება მოვახდინოთ სავაჭრო ორგანიზაციებზე, რომელთანაც გაქვთ ან 

გქონდათ შეთანხმებები; იმისათვის, რომ დავაყენოთ, გამოვიყენოთ ან დავიცვათ 

სამართლებრივი მოთხოვნები; ან, იმისათვის, რომ დავიცვათ თქვენი ან სხვა პირების 

არსებითი ინტერესები (რათა აღნიშნულ უწყებებს ან სხვა ორგანიზაციებს მაგ. დავეხმაროთ 

დანაშაულთან და ტერორიზმთან ბრძოლაში). 

• იმისათვის, რომ დავიცვათ საგადასახადო ბარათების სისტემების დირექტივები. 

იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ მიიღებთ ინფორმაციებს, რომლებიც ვებ-გვერდის ან პორტალის 

საჯარო სივრცეშია განთავსებული ან რომელიც უნდა გადაეცეს ვებ-გვერდის ან პორტალის სხვა 

მომხმარებლებს, უნდა იცოდეთ იმის შესახებ, რომ ამ ინფორმაციების გამოყენება ნებისმიერი 

მიზნით შეუძლია ნებისმიერ მესამე მხარეს, რომელსაც წვდომა აქვს ამ ინფორმაციაზე. თქვენ 

აღნიშნულ ინფორმაციების დაპოსტვისას თავად ხართ პასუხისმგებელი რისკზე და ყურადღება 

უნდა გაამახვილოთ ამგვარი ვებ-გვერდების გამოყენების პირობებზე. 

თქვენი ინფორმაციის გამჟღავნება 

ინფორმაციებს, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია თქვენი პიროვნული იდენტიფიკაცია, ჩვენ 

არავის ვუმჟღავნებთ გარდა წინამდებარე შეტყობინებაში მითითებული მხარეებისა და თქვენი 

მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაციები შესაძლებელია გამჟღავნებული იქნას მხოლოდ 

წინამდებარე შეტყობინებაში აღწერილი მიზნებით, მათ შორის: 

• Paysafe Group-ის ფარგლებში ჩვენი მომსახურებების მიწოდების მხარდაჭერისას, ასევე 

ჩვენი შიდა კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯმენტის მხარდაჭერისას ანალიტიკური და 

შეფასების მიზნებისათვის. 

• საკრედიტო საცნობარო სააგენტოები (თუკი ეს ნებადართულია გამოყენების პირობებით ან 

სხვა ხელშეკრულებებით) ზემოთ აღწერილი პირობების თანახმად. იმ შემთხვევაში, თუკი 

გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაციები ჩვენს საკრედიტო საცნობარო სააგენტოს 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მიმართოთ: 

• ზემოთ აღწერილი წესის თანახმად თაღლითობის პრევენციის უწყებებს, მათ შორის Action 

Fraud, Financial Fraud Action და Financial Fraud Bureau, ასევე სხვა ორგანიზაციებს, 

რომლებიც ახორციელებენ ჩვენს მხარდაჭერას თაღლითობის და კომერციული რისკების 

მენეჯმენტში. 

• საკრედიტო და საფინანსო ინსტიტუტები (თუკი ეს ნებადართულია მოხმარების 

პირობებითა ან სხვა ხელშეკრულებებით), მათ შორის საკრედიტო ინსტიტუტი, რომელშიც 



თქვენ (ან თქვენს ფირმას) გახსნილი გაქვთ ანგარიში/ანგარიშები და საგადასახადო 

საბარათე სისტემა, რომელიც არეგულირებს საკრედიტო ბარათების, სადებეტო ბარათების, 

ანგარიშის ბარათების, შესყიდვის ბარათების ან სხვა საგადასახადო ბარათების გამოცემასა 

და გამოყენებას, ალტერნატიული საგადასახადო სისტემა ან სხვა საფინანსო ინსტიტუტები, 

რომელთაც შეუძლიათ გადახდების დამუშავება და რომლებიც არ იმყოფებიან Paysafe -ის 

მეთვალყურეობის ქვეშ ან რომლებიც არ არიან პასუხისმგებელნი Paysafe-ის ქმედებებზე ან 

ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე. 

• მესამე პირების მომსახურება, მათ შორის მიმწოდებლები, რომლებიც ახორციელებენ ჩვენს 

მხარდაჭერას Paysafe-მომსახურებების მიწოდებისას, ასევე შეკვეთების დამუშავებისას, 

შეკვეთების შესრულებისას, გადახდების დამუშავებისას, კრედიტების მართვისას, 

უსაფრთხოების, სექტორისა და თაღლითობის რისკების, ასევე მარკეტინგის, ბაზრის 

კვლევის და გამოკითხვის აქტივობების განხორციელებისას, რომლებიც ტარდება Paysafe-

ის მიერ ან მისი დავალებით. 

• იმ შემთხვევაში, თუკი არსებობს შესაბამისი მოთხოვნა ან კანონით ნებადართულია, ან 

თუკი ჩვენს მიერ დადგენილი იქნება, რომ არსებობს შესაბამისი საჭიროება, Paysafe 

შესაძლებელია კანონით ვალდებული იყოს, რომ თქვენს შესახებ ინფორმაციები მსოფლიო 

მასშტაბით გადასცეს სამეთვალყურეო ან სისხლის სამართლებრივი დევნის უწყებებს. 

ინფორმაციების ამგვარი გადაცემა შესაძლებელია მოიაზრებდეს ასევე სამთავრობო და 

საჯარო უწყებების მოთხოვნებს ან სავაჭრო ორგანიზაციების მოთხოვნებს, რომელთანაც 

თქვენ დადებული გქონდათ შეთანხმება და რომელთაც სურთ თაღლითობის რისკის 

შემცირება, თუკი ინფორმაციების გადაცემა ხორციელდება სასამართლო პროცესის ან 

სამართლებრივი პროცესის ფარგლებში ეროვნული უსაფრთხოების ან სხვა მიზეზებით, 

რაც ჩვენს მიერ სამართლებრივად შეფასებული იქნება ეროვნულ ან საჯარო ინტერესად. 

Paysafe, როგორც წესი, არ გაასაჩივრებს სასამართლო ან მსგავსი ტიპის განკარგულებებს, 

რომლებითან მოთხოვნილია ინფორმაციების გაცემა. 

• საქმიანობის გადაცემისას Paysafe უფლებამოსილია, შეიძინოს ან გაყიდოს საქმიანობის 

სფეროები ან შვილობილი კომპანიები. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია გავაგზავნოთ 

მომხმარებლის ინფორმაცია, როგორც ბიზნეს აქტივი. ზემოთ აღნიშნული პირობების 

შეზღუდვის გარეშე ძალაშია შემდეგი პირობები: ზემოაღნიშნული შეზღუდვის გარეშე, თუ 

ჩვენი საქმიანობა ერთობლივ საწარმოში შედის ან გაიყიდება ან შეუერთდება სხვა ბიზნეს 

სტრუქტურას, თქვენი ინფორმაცია შეიძლება გაცხადდეს ჩვენს ახალ ბიზნეს 

პარტნიორებთან ან მფლობელებთან. ასეთ შემთხვევებში მიმღებს ჩვენ მივაწვდით 

ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ თქვენი ინფორმაციები დამუშავებული უნდა იქნას 

წინამდებარე შეტყობინებაში აღწერილი ნორმების შესაბამისად. 

• ამჟამად Paysafe აპირებს შემდეგი ფირმების შეძენას: Skrill USA, Inc [100 N. Biscayne Blvd, 

Ste 2120| Miami, FL | 33132 | USA]. ასევე ამ ფირმებთან შესაძლებელია მოხდეს მონაცემთა 

გაცვლა საჭირო და აუცილებელი მოცულობის ფარგლებში. ეს სამსახურს უწევს Skrill Ltd - 

ის (ან სხვა Paysafe-ჯგუფის) კლიენტებს საცალო მოვაჭრეებთან ან სხვა მოვაჭრეებთან, 

რომელთაც დადებული აქვთ ხელშეკრულება Skrill USA, Inc -თან (ან სხვა მნიშვნელოვან 

Paysafe -ფირმასთან) საქონლისა და მომსახურების შესყიდვისას გამარტივებული 

ტრანზაქციების წარმოებაში. Skrill USA, Inc - ის მონაცემთა დაცვის შეტყობინებას თქვენ 

მიიღებთ საკონტაქტო ლინკით ან ქვემოთ მოცემულ მისამართზე; და 
• თქვენი თანხმობით შესაძლებელია თქვენი მონაცემები ასევე გამოყენებული იქნას სხვა 

მიზნებისათვის, რომლებზეც თქვენს მიერ გაცემული არ ყოფილა კონკრეტული თანხმობა. 

თუკი მომსახურების მიწოდებისათვის არ არის საჭირო და როგორც ეს ზემოთაა აღწერილი, 

Paysafe არ გაყიდის, არ გადასცემს, ხელმისაწვდომს არ გახდის ან სხვა გზით არ გამოააშკარავებს 

პირად ინფორმაციებს საკუთარი კლიენტების შესახებ კომერციული მიზნებით მესამე პირებთან. 

მონიტორინგი 

ჩვენ შეიძლება გავუწიოთ მონიტორინგი ან ჩავიწეროთ თქვენთან სატელეფონო ზარები, ელ-ფოსტა, 

ვებგვერდზე საუბრები ან სხვა სახის კომუნიკაციები მარეგულირებელი, უსაფრთხოების, ხარისხის 



უზრუნველყოფის ან სასწავლო მიზნებისთვის. ჩვენი ადგილსამყოფელების სტუმრობისას 

შესაძლებელია გამოყენებული იქნას CCTV-სისტემები (ვიდეო კონტროლი), შესვლის კონტროლის 

სისტემა და/ან სხვა მაკონტროლებელი სისტემები, რასაც საფუძვლად უდევს უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა და ასევე შრომის დაცვა და ადგილსამყოფელის მართვა. 

სად ვინახავთ თქვენს პირად მონაცემებს 

ჩვენ, ჩვენი მომსახურების მიმწოდებლებს და სხვა მხარეებს, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ 

პირადი ინფორმაციები (როგორც ეს ზემოთაა აღწერილი), შეუძლიათ თქვენი პირადი 

ინფორმაციები გამოიყენონ ევროკავშირის ეკონომიკური ზონის („EWR“) ფარგლებს გარეთ ან სხვა 

ადგილას თქვენი წარმომავლობის ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. გარდა ამისა შესაძლებელია თქვენი 

პირადი ინფორმაციები დამუშავებული იქნას იმ თანამშრომლების მიერ, რომლებიც მუშაობენ 

ჩვენზე ან ჩვენს მიმწოდებლებზე. თანამშრომლები შესაძლებელია მუშაობდნენ ევროკავშირის 

ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ, სადაც იკრიბება პირადი მონაცემები. ასეთი 

თანამშრომლები შესაძლებელია მონაწილეობას იღებდნენ შეკვეთების შესრულებაში, 

საგადასახადო დეტალების დამუშავებაში და ახორციელებდნენ Paysafe-მომსახურებების 

მიწოდების მხარდაჭერას. ქვეყნებს გააჩნიათ მათ შორის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული 

ნორმები, რომლებიც განსხვავდება თქვენს ქვეყანაში მოქმედი ნორმებისაგან (და ზოგიერთ 

შემთხვევაში ეს ნორმები შესაძლებელია იყოს ნაკლებად შემზღუდავი) 

ასეთ შემთხვევაში წინამდებარე მონაცემთა დაცვის შესახებ შეტყობინებისა და მონაცემთა დაცვის 

შესახებ სხვა კანონების შესაბამისად თქვენი პირადი ინფორმაციების დაცვისათვის გადავდგამთ 

ყველა საჭირო ნაბიჯს, მათ შორის კანონით გათვალისწინებული უსაფრთხოების ზომების 

გამოყენების გზით, რაც უზრუნველყოფს, რომ მონაცემთა ყველა საერთაშორისო გადაცემა კანონით 

ნებადართულია. იმ შემთხვევაში, თუკი Paysafe მესამე პირი-მონაცემთა მიმღები ევროკავშირის 

ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ ხელშეკრულებაში შეიტანს, რომ ევროკავშირის 

ეკონომიკური ზონიდან პირადი ინფორმაციების გადამუშავების მიზნით მიიღოს მონაცემები, 

რომლებიც ევროკავშირის ეკონომიკური ზონიდან სხვა ტერიტორიებზე გადაიცემა, Paysafe, 

როგორც წესი, იყენებს ევროკომისიის მიერ ნებადართულ „სამოდელო დათქმებს“. იმ შემთხვევაში, 

თუკი მიმღები იმყოფება შეერთებულ შტატებში, ჩვენ გარკვეულ შემთხვევებში შეგვიძლია წვდომა 

გვქონდეს იმ ფირმებისPrivacy Shield-ზე, რომლებიც ჩართულნი არიან ამ პროგრამაში. 

როგორ ვიცავთ თქვენს პირად მონაცემებს 

ჩვენს მიერ დანერგილი იქნა ღონისძიებები, რომლებიც უზრუნველყოფს იმას, რომ შემთხვევით არ 

დაიკარგოს ან არაუფლებამოსილ პირებს არ ჰქონდეთ წვდომა, არ გამოიყენონ, არ შეცვალონ ან არ 

გამოააშკარავონ თქვენი პირადი ინფორმაციები. 

თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება და დაცვა ასევე დამოკიდებულია თქვენზე. იმ შემთხვევაში, 

როდესაც ჩვენ მოგცემთ პაროლს ან წვდომის კოდს, რომლითაც თქვენ გექნებათ წვდომა ჩვენი ვებ-

გვერდის/ჩვენი პორტალის ან ჩვენი მობილური აპლიკაციების გარკვეულ ნაწილებზე, თქვენ 

პასუხისმგებლობას იღებთ თქვენი პაროლის ან წვდომის კოდის კონფიდენციალურობის დაცვაზე. 

ეს შეეხება ასევე სარეგისტრაციო მონაცემებს, რომელთაც თქვენ თავად განსაზღვრავთ. თქვენ 

უფლება გაქვთ თქვენი პაროლი ან თქვენი წვდომის კოდი არავის გაუმხილოთ. ყურადღება უნდა 

მიაქციოთ იმას, რომ არაუფლებამოსილი პირის მიერ არ იქნას გამოყენებული თქვენი პაროლი ან 

თქვენი წვდომის კოდი. Paysafe იმოქმედებს ნებისმიერი პერსონის მიერ მიწოდებული 

ინსტრუქციის და ინფორმაციის შესაბამისად, რომელიც გამოიყენებს თქვენს მომხმარებლის ID-ს და 

პაროლს და თქვენ გესმით, რომ გეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა ყველანაირ მოქმედებაზე, 

რომელიც მოხდა თქვენი ანგარიშის გამოყენებისას. თქვენ სწრაფად უნდა შეატყობინოთ Paysafe-ს 

ჩვენთვის მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილების შესახებ.  

ინფორმაციების ინტერნეტის გზით გადაცემა არ არის სრულიად უსაფრთხო. ჩვენ ვზრუნავთ იმაზე, 

რომ დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაციები, თუმცა არ შეგვიძლია მოგცეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე 

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


მოწოდებული მონაცემების უსაფრთხოების გარანტია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუკი თქვენ არ 

გვეკონტაქტებით ჩვენს მიერ წინასწარ მომზადებული უსაფრთხო არხის გამოყენებით. 

არაავტორიზირებული წვდომის თავიდან აცილებისათვის თქვენი ინფორმაციების მიღების შემდეგ 

ჩვენ ვიყენებთ მკაცრად კონტროლირებულ მეთოდებსა და უსაფრთხოების ფუნქციებს. 

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციებს 

თქვენი პირადი ინფორმაციების შენახვის ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ინფორმაციის სახესა და 

ტიპზე, Paysafe- მომსახურებასა და მომწოდებელ ქვეყანაზე, ასევე მოქმედ ადგილობრივ 

სამართლებრივ ან ადმინისტრაციულ ინსტრუქციებზე. როგორც კი თქვენი ინფორმაციები აღარ 

იქნება საჭირო ლეგიტიმური კომერციული მიზნებით ან საფუძვლებით, ეს ინფორმაციები 

წაიშლება. ჩვენ ასევე შეგვიძლია თქვენი ანონიმიზირება ან სხვა ინფორმაციებთან შერწყმა ისე, რომ 

ინფორმაციები აღარ იქნება პირადი ხასიათის მატარებელი. 

იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ იყენებთ Paysafe-მომსახურებებს, ჩვენ თქვენს პირად ინფორმაციებს 

შევინახავთ იმდენი ხნით, რამდენ ხანსაც იქნება საჭირო იმისათვის, რომ თქვენთვის 

ხელმისაწვდომი გავხადოთ თქვენს მიერ არჩეული მომსახურებები და მასთან დაკავშირებული 

ყველა ლეგიტიმური კომერციული მიზნები. ზოგადად ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევინახავთ თქვენს 

პირად ინფორმაციას, რადგან თქვენ ხართ ჩვენი მომხმარებელი და შემდგომ გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში. 

თქვენთან ჩვენი საქმიანი ურთიერთობების დასრულების შემდეგ ჩვენ მაინც ვართ ვალდებული, 

გარკვეული პირადი ინფორმაციები შევინახოთ. აღნიშნული შენახვის ხანგრძლივობა 

დამოკიდებულია თქვენ საცხოვრებელ ადგილზე მოქმედი სამართლებრივი და ადმინისტრაციული 

ინსტრუქციებით გათვალისწინებულ პირობებზე. მაგალითად ჩვენ ინფორმაციებს შეინახავთ მანამ, 

რამდენ ხანსაც ამის უფლებას იძლევა ადგილობრივი კანონმდებლობა, რათა შეგვეძლოს 

სამართლებრივი მოთხოვნის დაყენება (ე.წ. "ხანდაზმულობის ნორმა"), ან შეინახავთ მანამ, სანამ 

ამას დაგვიდგენს სასამართლოს განკარგულება, სისხლის სამართლებრივი დევნის ორგანოების ან 

მაკონტროლებელი ორგანოების მოთხოვნა. 

ამ პერიოდში ჩვენ შეგვიძლია მარკეტინგის გაგრძელება და თქვენთვის მარკეტინგული 

დოკუმენტების გამოგზავნა მანამ, სანამ ადგილობრივი კანონმდებლობა ამის უფლებას მოგვცემს 

და თქვენს მიერ არ იქნება უარი თქმული ამგვარ მარკეტინგულ აქტივობებზე. 

თქვენი მონაცემთა დაცვის უფლებები 

თქვენ გაგაჩნიათ უფლება, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი პირადი 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით. თუ გსურთ შეგიძლიათ წვდომა იქონიოთ, დააკორექტიროთ ან 

განაახლოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია. გარკვეულ შემთხვევებში თქვენ ასევე შეგიძლიათ 

გვთხოვოთ თქვენი პირადი ინფორმაციების წაშლა, ან გააპროტესტოთ მათი დამუშავება ან 

დროებით შეზღუდოთ იმ დროს, როდესაც თქვენ ახორციელებთ თქვენი სხვა უფლებების 

გამოყენებას. გარდა ამისა თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სხვა მომსახურების გამწევზე თქვენ 

პირად ინფორმაციებთან დაკავშირებული კონკრეტული მონაცემების გადაცემა (ე.წ. "მონაცემთა 

გადაცემის შესაძლებლობა"). 

მას შემდეგ, რაც თქვენ მოგვცემთ თანხმობას თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენების თაობაზე, 

თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ იგი ნებისმიერ დროს. თქვენ მიერ თანხმობის უკან გამოხმობამდე 

მონაცემთა გადამუშავების სამართლებრივი საფუძველი ნარჩუნდება თანხმობის გამოხმობის 

შემთხვევაშიც. ეს შეეხება ასევე თქვენი პირადი ინფორმაციების გადამუშავებას, რაც ხორციელდება 

სხვა სამართლებრივი საფუძვლით. მაგ. თქვენ შეგიძლიათ შეწყვიტოთ ჩვენს მიერ რეკლამის 

გამოგზავნა. შეგიძლიათ გამორთოთ ჩვენს მიერ რეკლამის გამოგზავნის ფუნქცია. გთხოვთ, 

ამისათვის დააკლიკოთ ლინკზე "შეკვეთის შეწყვეტა" ან "რეგისტრაციის გაუქმება"; ეს ლინკები 

თქვენ გაქვთ ჩემთან კომუნიკაციის ფარგლებში, ან მიჰყევით მოცემულ ინსტრუქციებს. გამოწერის 



გაუქმების შემთხვევაშიც კი ჩვენ თქვენ მიერ გამოყენებულ Paysafe-მომსახურებებთან 

დაკავშირებით გავაგრძელებთ სერვისისა და ექსპლოატაციის შესახებ შეტყობინებების 

გამოგზავნას. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, საიდანაც იყენებთ Paysafe-ის 

მომასახურებას, შესაძლოა ყველა ზემოთჩამოთვლილი უფლება არ იყოს თქვენთვის 

ხელმისაწვდომი. გარდა ამისა, ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია გამოყენებული იქნას 

შემდეგი უფლებები: მაგალითად თქვენ არ შეგიძლიათ პრეტენზია გამოთქვათ ჩვენს მიერ თქვენი 

ინფორმაციების გამოყენებაზე, თუკი ამას მოითხოვს კანონი ან თუკი ეს ჩვენ გვესაჭიროება 

რეკლამაციისათვის; გარდა ამისა, თქვენ არ შეგიძლიათ ჩემგან მოითხოვოთ თქვენი ინფორმაციების 

წაშლა, თუკი თქვენ სურვილი გაქვთ, რომ გააგრძელოთ ჩვენი Paysafe-მომსახურებების გამოყენება, 

ან თუკი აღნიშნული ინფორმაციები კანონით დადგენილი მოთხოვნების თანახმად საჭიროა ჩვენი 

სახელშეკრულებო შეთანხმებების შესრულებისათვის (მაგალითად თაღლითობის პრევენციის 

მიზნით ინფორმაციების სავალდებულო შენახვა ან ინფორმაციების შენახვა კლიენტის 

იდენტიფიცირების ან გადამოწმების მიზნით), ან თუკი ჩვენ ინფორმაციები გვესაჭიროება 

დაცვისათვის ან კანონიერი უფლებებისა და ღონისძიებების განსაზღვრისათვის. 

თქვენ ნებისმიერ დროს უფლებამოსილი ხართ, მონაცემთა დაცვის უწყებაში წარადგინოთ საჩივარი 

თქვენი პირადი ინფორმაციების შენახვასა და გამოყენებასთან დაკავშირებით. დამატებითი 

ინფორმაციისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა დაცვის ორგანოს. 

ასევე თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ სასამართლო ქმედება, რომ მოითხოვოთ კომპენსაცია ზარალის 

გამო, რომელიც გამოწვეული იყო ჩვენი უუნარობით მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის 

შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით. 

იმ შემთხვევაში, თუკი გსურთ რომ შეიტყოთ მეტი თქვენი უფლებების შესახებ ან გსურთ ამ 

უფლებების გამოყენება, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ მონაკვეთში მითითებული საკონტაქტო 

მონაცემების გამოყენებით. 

ავტომატური გადაწყვეტილებები 

ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლებელია ჩვენ მიერ თქვენი პირადი ინფორმაციების გამოყენებამ 

განაპირობოს გადაწყვეტილების მიღების ავტომატური პროცესი (მათ შორის პროფაილინგი), 

რომელიც სამართლებრივად ან რაიმე მსგავსი ფორმით გავლენას ახდენს თქვენზე. 

ავტომატური გადაწყვეტილებები წარმოადგენს თქვენთან დაკავშირებით ავტომატურად მიღებულ 

გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს კომპიუტერი (პროგრამული ალგორითმების დახმარებით), 

ისე რომ ამაში არ მონაწილეობენ ადამიანები. ავტომატურ გადაწყვეტილებებს ჩვენ ვიყენებთ 

თქვენი კრედიტუნარიანობის გადამოწმებისას, როდესაც თქვენ განაცხადს აკეთებთ კონკრეტული 

Paysafe-მომსახურებების გამოყენებაზე ან ან თაღლითობასთან ბრძოლის ფარგლებში კონტროლის 

განხორციელებისათვის, როგორც ეს მოცემულია მონაკვეთში "რისთვის გვესაჭიროება თქვენი 

პირადი ინფორმაციები". ჩვენ დავნერგეთ და ვიყენებთ ზომებს იმ პირთა უფლებებისა და 

ინტერესების დასაცავად, რომელთა პირადი ინფორმაცია ექვემდებარება ავტომატური 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. ამის გარდა, თუ თქვენ Paysafe სერვისებს იყენებთ 

ევროკავშირის ფარგლებში, ავტომატური გადაწყვეტილების მიღებისას, თქვენ შეგიძლიათ ეს 

გადაწყვეტილება გაასაჩივროთ, გამოხატოთ თქვენი შეხედულება, და მოითხოვოთ ადამიანის მიერ 

ამ გადაწყვეტილების განხილვა. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს უფლებები ჩვენთან 

დაკავშირებით ქვემოთ მოცემული დეტალების მეშვეობით. 

დამუშავების ლეგალური დამუშავება 

Paysafe გადაამუშავებს მხოლოდ თქვენს პირად ინფორმაციას, რისი ჩვენ გვაქვს კანონიერი 

უფლებამოსილება ამის გაკეთება გაგვაჩნია. შესაბამისი კანონმდებლობა განსხვავებულია 
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რეგიონების მიხედვით. დამატებითი დეტალების მიღება შესაძლებელია მოთხოვნის შემთხვევაში. 

Paysafe ინფორმაციებს ამუშავებს ერთ-ერთი ქვემოთ მოცემული წესით: 

• თქვენი თანხმობის საფუძველზე, იმისათვის, რომ მაგალითად თქვენი ინტერესებისა და 

პრეფერენციების მიხედვით გამოგიგზავნოთ პროდუქტებისა და მომსახურების შესახებ 

სარეკლამო ინფორმაციები, თუკი ამგვარი თანხმობა კანონით არის გათვალისწინებული. 

• საჭიროების შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულებისათვის ან თქვენთან 

ხელშეკრულების დადებისათვის, რათა მოგაწოდოთ თქვენს მიერ გამოწერილი Paysafe-

მომსახურებები. 

• იმ შემთხვევაში, თუკი Paysafe-ს გააჩნია მონაცემთა დამუშავების ლეგიტიმური ინტერესი, 

თუკი ამგვარი დამუშავება ზიანს არ აყენებს თქვენს უფლებებსა და თავისუფლებებს 

დამუშავებაზე უარის თქმის თვალსაზრისით. მაგალითად, იმისათვის რომ საქმის კურსში 

გამყოფოთ თქვენს მიერ ჩვენი ფუნქციონალის გამოყენებაზე, ჩვენი შესრულების 

გასაუმჯობესებლად და განსავითარებლად, ასევე ყველა მოთხოვნის სამართავად და 

გასამართად. 

• იმ შემთხვევაში, თუკი Paysafe-ს თქვენი პირადი ინფორმაციების შეკრებისათვის კანონით 

ეკისრება ვალდებულება ან თუკი თქვენი პირადი ინფორმაციები თქვენი ძირითადი 

ინტერესების ან სხვა პირების ძირითადი ინტერესების დაცვისთვის არის საჭირო. თუკი ეს 

საჭიროა ჩვენი სამეთვალყურეო უწყებების მიერ დადგენილი პირობების 

შესრულებისათვის. 

• გამონაკლის შემთხვევებში ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ ინფორმაციები გადავცეთ მესამე 

პირებს, თუკი ეს განპირობებულია საჯარო ინტერესით, მაგალითად, თუკი სისხლის 

სამართლებრივი დევნის ორგანოებს ესაჭიროებათ ინფორმაციები დანაშაულის 

გახსნისათვის. 

სამართლებრივ საფუძვლებთან დაკავშირებული შეკითხვების შემთხვევაში, რომელთა 

საფუძველზეც ჩვენ თქვენს პირად ინფორმაციებს ვკრებთ და ვიყენებთ სპეციფიკური დამუშავების 

ღონისძიებებისათვის, ან თუკი თქვენ აღნიშნულთან დაკავშირებით გესაჭიროებათ დამატებითი 

ინფორმაციების მიღება, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ მონაკვეთში მითითებული 

საკონტაქტო ინფორმაციების მეშვეობით. 

მონაცემთა გადაცემასთან დაკავშირებული ცვლილებები 

ჩვენ შესაძლებელია ჩვენი მონაცემთა დაცვის შესახებ შეტყობინება შევცვალოთ ნებისმიერი 

პერიოდულობით. ჩვენს მიერ თქვენი ინფორმაციების გამოყენების მნიშვნელოვანი ხასიათის 

ცვლილებების შემთხვევაში ჩვენ საქმის კურსში ჩაგაყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე ან ჩვენს პორტალზე 

შესაბამისი შეტყობინების მიწოდების გზით. კონფიდენციალურობის შეტყობინების ბოლო 

განახლების თარიღი არის მითითებული გვერდის ბოლოში. თქვენ ხართ პასუხისმგებელი იმაზე, 

რომ პერიოდულად შემოხვიდეთ ჩვენს ვებ-საიტზე/პორტალზე და ეს კონფიდენციალურობის 

შეტყობინება შეამოწმოთ ნებისმიერი ცვლილების საგანზე. იმ შემთხვევაში, თუკი ჩვენ კანონი 

გვავალდებულებს წინამდებარე მონაცემთა დაცვის შესახებ შეტყობინების ცვლილებების შესახებ 

გაფართოებული შეტყობინების წარმოდგენას და/ან თუკი ჩვენ ვალდებული ვართ ჩვენს მიერ 

თქვენი პირადი ინფორმაციების გამოყენებასთან დაკავშირებით მოვიპოვოთ თქვენი თანხმობა, 

ჩვენ ამას გავაკეთებთ. 

მესამე მხარეების ბმულები 

ჩვენს გვერდზე, დრო და დრო, მოცემული იქნება ლინკი პარტნიორული ქსელების, რეკლამის 

დამკვეთების და პარტნიორების ვებგვერდებიდან. თუ გადახვალთ ასეთ ბმულზე, გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ ამ ვებ-გვერდებს აქვთ თავიანთი კონფიდენციალურობისა და ქუქი-

ფაილების პოლიტიკა და Paysafe-ს არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას ამ გვერდითი 

საიტებისთვის. 
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გლობალური შენიშვნა 

წინამდებარე შეტყობინება გამოიყენება გლობალურად, თუმცა ეს არ უნდა იქნას გაგებული 

იმგვარად, რომ სფეროებში, სადაც გარკვეულ კანონიერ უფლებებს ან აკრძალვებს ენიჭება 

უპირატესობა, არ იქნება დაცული კანონით დადგენილი უფლებები ან აკრძალვები. ასეთ 

შემთხვევაში წინამდებარე შეტყობინებაში გამოიყენება უფლებები და ვალდებულებები, თუმცა 

ისინი შესაბამისობაში უნდა იქნას მოყვანილი უპირატესი მნიშვნელობის ადგილობრივ მოქმედ 

კანონებთან. 

EU-წარმომადგენლობა 

Paysafe Group-ის (იხილეთ ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი) ევროკავშირის ფარგლებს გარეთ 

არსებული ფირმების მიერ ევროკავშირში წარმომადგენლობისათვის დასახელებული იქნა შემდეგი 

ინსტანცია: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 1784, ბულგარეთი. 

საკონტაქტო ინფორმაციებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ მიმართოთ ევროკავშირის 

წარმომადგენლობას, რომელიც მითითებულია ქვემოთ მოცემულ მონაკვეთში კონტაქტი. 

GB-წარმომადგენლობა 

რამდენადაც ევროკავშირის 2018 წლის კანონის თანახმად (გამოხმობა) ან „ბრეგზიტთან“ 

დაკავშირებული სხვა კანონების თანახმად სავალდებულოა, Paysafe Group - ის (იხილეთ 

ქვემოთ მოცემული ჩამონათვალი) გაერთიანებული სამეფოს ფარგლებს გარეთ არსებული 

ფირმების მიერ დიდ ბრიტანეთში წარმომადგენლობისათვის დასახელებული იქნა შემდეგი 

ინსტანცია. Skrill Holdings Limited, 25 Canada Square, ლონდონი, ინგლისი, E14 5LQ, 

გაერთიანებული სამეფო - თქვენ შეგიძლიათ დიდი ბრიტანეთის წარმომადგენლობას 

დაუკავშირდეთ იმ საკონტაქტო ინფორმაციებით, რომლებიც მოცემულია შემდგომ მონაკვეთში. 

დაგვიკავშირდით  

ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ თქვენს ინფორმაციების გამოყენებასთან დაკავშირებულ ყველა თქვენ 

შენიშვნას, მოთხოვნადია და განაცხადს. იმ შემთხვევაში, თუკი თქვენ გსურთ თქვენი უფლებებით 

სარგებლობა ან Paysafe ფირმათა ჯგუფთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციების მიღება, 

რომლებსაც ეყრდნობა წინამდებარე შეტყობინება, გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ მისამართზე 

(კონვერტზე„FAO Privacy Department“ მითითებით) გამოგზავნოთ შეტყობინება, ან შედით 

კონტაქტებში. 

Paysafe Group-ის მონაცემთა დაცვის კომპეტენციით აღჭურვილი პირი მითითებულია ქვემოთ. 

მასთან დაკავშირება შესაძლებელია ზემოთ მოცემული საკონტაქტო ლინკის ან ქვემოთ მოცემული 

საფოსტო მისამართის მეშვეობით: 

Mr Derek A Wynne 

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

შეტყობინება ბოლოს დამუშავდა 01.10.2019.  

 

 

  

https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/
https://www.paysafe.com/paysafegroup/contact/
https://www.skrill.com/en/support#/path/1048967012/Contact-us.htm


ავსტრია 

Payolution GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი: Euro Platz 2, A-1120 ვენა, ავსტროა 

ფირმათა სარეგისტრაციო წიგნი: FN 359641i 

მარეგისტრირებელი სასამართლო: ვენის 

სავაჭრო საქმეთა სასამართლო  

paysafecard.com Wertkarten GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი: Euro Platz 2, A-1120 ვენა, ავსტროა 

ფირმათა სარეგისტრაციო წიგნი: FN 194434h 

მარეგისტრირებელი სასამართლო: ვენის 

სავაჭრო საქმეთა სასამართლო 

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი: Euro Platz 2, A-1120 ვენა, ავსტროა 

ფირმათა სარეგისტრაციო წიგნი: FN 200580x 

მარეგისტრირებელი სასამართლო: ვენის 

სავაჭრო საქმეთა სასამართლო 

ბულგარეთი 

Paysafe Bulgaria EOOD 

რეგისტრირებული ბულგარეთში სარეგისტრაციო ნომრით 175274614 მისამართზე: 90 

Tsarigradsko shose blvd, 1784 სოფია, ბულგარეთი 

კანადა 

Paysafe Merchant Services Inc. 

რეგისტრირებული კანადაში სარეგისტრაციო ნომრით 771857 – 4 მისამართზე: 3500 de 

Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, კანადა. 

NT Services Limited 

რეგისტრირებული ალბერტაში (კანადა) სარეგისტრაციო ნომრით 2010819585 მისამართზე: 

Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, კანადა 

Paysafe Technologies Inc. 

რეგისტრირებული კანადაში სარეგისტრაციო ნომრით 771862 – 4 მისამართზე: 3500 de 

Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, კანადა. 

EcomAccess Inc. 

რეგისტრირებული კანადაში კორპორაციული ნომრით 987838–6 მისამართზე 3500 de 

Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada 

  



გერმანია 

Skrill Services GmbH 

Ⴑამმართველო საბჭო: დენიელ ჩაზონოფი, ელიოტ უაიზმანი 

ორგანიზაციის მისამართი: მისამართი: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, გერმანია 

სარეგისტრაციო სასამართლო / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 

paysafecard.com გერმანია, Prepaid Services Company Limited-ის ცვაიგის ფილიალი 

მისამართი: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, გერმანია 

კომპანიის რეგისტრირებული ნომერი: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

CPT Dienstleistungen GmbH 

რეგისტრირებული მისამართით: მისამართი: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, გერმანია 

ირლანდია 

Paysafe Prepaid Services Limited 

რეგისტრირებული მისამართით: / 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper 

Dublin 4, ირლანდია 

Paysafe Payment Solutions Limited 

ფირმის რეგისტრირებული მისამართით/ 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper 

Dublin 4, ირლანდია 

ISLE OF MAN 

Paysafe Group ltd 

რეგისტრირებულია Isle of Man-ში სარეგისტრაციო ნომრით 109535C მისამართზე: 3rd Floor, Queen 

Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. 

Paysafe Merchant Services Limited 

რეგისტრირებულია Isle of Man-ში სარეგისტრაციო ნომრით 115193C მისამართზე: 3rd Floor, Queen 

Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. ლიცენზირებულია კუნძულ მენის 

ფინანსური სერვისების სააგენტოს მიერ (ცნობა 1357), განახორციელოს ფულის გადაგზავნის 

მომსახურება. 

შვეიცარია 

paysafecard.com Schweiz GmbH 

რეგისტრირებულია შვეიცარიაში სარეგისტრაციო ნომრით CHE-113.779.646 მისამრთით: Business 

Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Schweiz. ფინანსურ შუამავლად ავტორიზებული შვეიცარიის 

ფინანსური ბაზრის მიერ. 

  



გაერთიანებული სამეფო 

Paysafe Processing Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა და უელსში კომპანიის ნომრით 3202516 მისამართზე: Compass 

House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. 

 Paysafe Financial Services Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა და უელსში კომპანიის ნომრით 04478861 მისამართზე: Compass 

House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. ავტორიზებული და რეგულირებულია 

ბრიტანეთის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის 

რეგულაციები 2011-თან შესაბამისობაში (FRN: 900021), გამოსცეს ელექტრონული 

ფული.ნებადართული და რეგულირდება ბრიტანეთის საფინანსო უწყების „Financial Conduct 

Authority“ მიერ ელექტრონული გადახდის საშუალებებთან და ინსტრუმენტებთან დაკავშირებული 

პირობების შესაბამისად „Electronic Money Regulations 2011“ (FRN: 900021). 

Prepaid Services Company Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა და უელსში კომპანიის ნომრით 05761861 მისამართზე 25 Canada 

Square, London E14 5LQ, დიდი ბრიტანეთი ავტორიზებული და რეგულირებულია ბრიტანეთის 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის რეგულაციები 2011-

თან შესაბამისობაში (FRN: 900021), გამოსცეს ელექტრონული ფული. 

Skrill Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა და უელსში კომპანიის ნომრით 04260907 მისამართზე 25 Canada 

Square, London E14 5LQ, დიდი ბრიტანეთი ავტორიზებული და რეგულირებულია ბრიტანეთის 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის რეგულაციები 2011-

თან შესაბამისობაში (FRN: 900001), გამოსცეს ელექტრონული ფული. 

Skrill International Payments Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა და უელსში კომპანიის ნომრით 04260907 მისამართზე 25 Canada 

Square, London E14 5LQ, დიდი ბრიტანეთი ავტორიზებულია და დარეგულირებულია ფინანსური 

მართვის ორგანოს მიერ, როგორც გადახდის ინსტიტუტი (მინიშნების ნომერი 536371). 

შეერთებული შტატები 

Paysafe Merchant Services Corp 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 4904974 რეგისტრირებული 

მისამართით: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, აშშ. 

Paysafe Payment Services LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5388030 რეგისტრირებული 

მისამართით: 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, USA. 

Optimal Payments Services Inc. 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5382574 რეგისტრირებული 

მისამართით: 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, USA. რეგისტრირებულია 



ფინანსური დანაშაულების აღსრულების სამსახურთან (აშშ) ერთად, როგორც MSB რეგისტრანტი 

MSB სარეგისტრაციო ნომრით 31000058914216. 

Paysafe Partners LP 

რეგისტრირებული კალიფორნიაში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 200809510033 

რეგისტრირებული მისამართით: 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA 92705, აშშ. 

Global Merchant Advisors LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5551112 რეგისტრირებული 

მისამართით: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, აშშ. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 6390925 რეგისტრირებული 

მისამართით: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, აშშ. 

Paysafe Services (US) Corp  

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5551111 რეგისტრირებული 

მისამართით: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, აშშ. 

  


