
PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI 

Datu aizsardzības vadlīnija pēdējo reizi tika mainīta 01.10.2019.  

IEVADS 

Šis paziņojums attiecas uz Paysafe Group uzņēmumiem ar dažādiem tirdzniecības nosaukumiem, 
tostarp Paysafe, paysafecard, Paysafe Pay Later, Skrill un NETELLER. Paysafe uzņēmumu, kas ievāc 
vai apstrādā personas datus atbilstīgi šim paziņojumam, saraksts ir norādīts turpmāk. Norāde uz 
Paysafe (tostarp jēdzieni "mēs", "mums", "mūs" vai "mūsu") attiecas uz iepriekš minētajiem 
uzņēmumiem un visiem attiecināmajiem saistītajiem grupas uzņēmumiem.  

Līgumiski tika saskaņots, ka datumā, kad iznāk šis paziņojums par konfidencialitāti, uzņēmums Paysafe 
iegādājas Skrill USA, Inc., uzņēmumu no Delavēras (Delaware) ar juridisko adresi 
100 N Biscayne Blvd., Suite 2120, Maiami (Miami), Floridā (Florida) 33132, Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Paysafe sniedz uzņēmumam Skrill USA, Inc, un tā klientiem datu apstrādes pakalpojumus un 
citus pakalpojumus. Tāpēc Paysafe nepieciešamajā apjomā, kāds ir piemērots Paysafe darbības 
nodrošināšanai un vajadzīgs darījumu un datu pārvaldes veikšanai, saņems informāciju no 
Skrill USA, Inc un veiks datu apmaiņu ar Skrill USA, Inc. 

Šajā paziņojumā norādes uz "jūs/jums/jūsu" attiecas uz personu, kas pēc savas iniciatīvas vai kāda 
uzņēmuma uzdevumā piekļūst vai mēģina piekļūt Paysafe pakalpojumiem (kā turpmāk definēts). Par 
tādu attiecībā uz Paysafe klientiem vai interesentiem tiek uzskatīti visi atsevišķie uzņēmēji un visi 
pasūtītāji, tostarp klienta priekšsēdētāji un finanšu direktori, visi citi direktori un pilnvarotie, akcionāri, 
partneri un patiesā labuma guvēji, kā arī visi darbinieki, kas klienta uzdevumā piekļūst vai izmanto 
Paysafe pakalpojumus.  

Paysafe iestājas par jūsu privātuma aizsardzību un veic visus piemērotos soļus jūsu personas datu 
informācijas drošai apstrādei, ievākšanai, izmantošanai, saglabāšanai un izpaušanai atbilstīgi šim 
paziņojumam. Šis paziņojums (kā arī mūsu lietošanas noteikumi, kas attiecas uz visiem specifiskajiem 
pakalpojumiem, kurus jūs varat iegādāties vai lietot) attiecas... 

• ... uz funkcijām un pakalpojumiem, kas tiek nodoti jūsu rīcībā, jums apmeklējot mūsu tīmekļa 
vietnes/mūsu portālu vai mūsu maksājumu platformas, kuras mūsu klienti attiecīgajā gadījumā 
izmanto savās tīmekļa vietnēs.  

• ... uz jūsu mēģinājumu lietot Paysafe produktus un pakalpojumus vai uz to faktisko lietošanu 
(tostarp uz punktiem balstīto vai cita veida lojalitātes vai bonusa programmu ("lojalitātes 
programmu" vai "reklāmas akciju")). 

• ... uz Paysafe nodrošinātās programmatūras, tostarp termināļu, mobilo un datora lietotņu 
izmantošanu.  

• ... uz e-pastiem un citiem elektroniskajiem ziņojumiem, tostarp īsziņām, tālruņa sarunām, 
tīmekļa tērzēšanu, tīmekļa vietni/portālu un cita veida saziņu jūsu un Paysafe starpā. 

Tas viss kopā šajā paziņojumā tiek dēvēts par "Paysafe pakalpojumiem". 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo paziņojumu, lai saprastu mūsu vadlīnijas un praksi attiecībā uz jūsu personas 
datu informāciju un to, kā mēs to apstrādājam. Paysafe izmanto "daudzpakāpju pieeju", lai izskaidrotu 
privātuma praksi, kā ieteikušas reglamentējošās iestādes. Tas nozīmē, ka sākumā mēs svarīgāko 
informāciju par datu aizsardzību sniedzam jums paziņojuma par konfidencialitāti "īsajā formā". Tomēr 
šis ir mūsu pilnīgais paziņojums par konfidencialitāti, kas pilnībā izskaidro mūsu datu aizsardzības 
praksi un uz ko paziņojuma par konfidencialitāti īsajā formā ir iekļauta saite. Kontaktinformāciju, ko 
izmantot atsauksmēm vai jautājumiem saistībā ar datu aizsardzību, atradīsiet paziņojuma beigās. 

  

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


INFORMĀCIJA, KO MĒS NO JUMS VARAM IEVĀKT 

Personas datu informācija un nepersoniska informācija 

Mēs ievācam un apstrādājam personas datu informāciju un nepersonisku informāciju, kas attiecas uz 
jums. 

Personas datu informācija ir informācija, ar kuras palīdzību tiešā vai netiešā veidā var identificēt 
konkrētu personu. 

Paysafe ievāc arī nepersonisku informāciju un var anonimizēt personas datu informāciju, lai tā zaudētu 
personas datu īpašības. Nepersoniska informācija ir informācija, uz kuras pamata nav iespējams ne 
tieši, ne netieši identificēt konkrētu personu. Paysafe šādu nepersonisku informāciju var ievākt, 
sastādīt, saglabāt, izmantot un izpaust jebkāda veida adekvātā uzņēmējdarbības nolūkā. Tādējādi 
Paysafe var izmantot apkopotu, ar darījumiem saistītu informāciju, piem., tendenču analīzes un datu 
analīzes, komerciāliem mērķiem, lai gūtu jaunas atziņas un ieskatu attiecībā uz maksājumu darījumu 
modeļiem un pielietojumu. 

Ciktāl interneta protokola (IP) adreses (vai līdzīgi identifikatori) atbilstīgi vietējiem likumiem ir 
nepārprotami uzskatāmi par personas datu informāciju un ja šie vietējie likumi ir piemērojami Paysafe 
pakalpojumiem, mēs ar šiem identifikatoriem apiesimies kā ar personas datu informāciju. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Paysafe savus pakalpojumus sniedz gan individuāliem patērētājiem, gan 
uzņēmumiem. Šis paziņojums par konfidencialitāti tādēļ ir spēkā uz abiem personu veidiem, un tām tas 
ir attiecīgi jāizlasa un jāizprot.  

Jūsu datu ievākšana 

Mēs apkopojam šādu informāciju turpmāk minētajos veidos: 

Informācija, ko jūs nododat mūsu rīcībā: Mēs saņemam un iegūstam personas datu informāciju 
(tostarp finanšu datus), kurus jūs (vai jūsu uzņēmums) nododat mūsu rīcībā, cita starpā pieprasot 
Paysafe pakalpojumus vai piesakoties tiem, reģistrējoties Paysafe pakalpojumiem vai tos lietojot, pie 
mums augšupielādējot un/vai saglabājot informāciju ar Paysafe pakalpojumu palīdzību, kā arī ar mums 
sazinoties e-pastā, ar īsziņām, tīmekļa vietnē vai portālā, pa tālruni vai citā veidā elektroniski. Šāda 
informācija var atsaukties uz vai būt saistīta ar jums vai jūsu klientiem un iekļauj: 

• Vārdu (vārdu un uzvārdu), dzimšanas datumu, e-pasta adresi, rēķina adresi, lietotājvārdu, 
paroli vai fotogrāfiju, adresi, pilsonību un valsti, kurā reģistrēta dzīvesvieta;  

• Kartes primāro konta numuru un derīguma termiņu, CVD datus (kartes drošības kodu), bankas 
un/vai izdevēja datus;  

• Informāciju, kas ir saistīta ar iegādātajiem produktiem, tostarp pirkuma vietu, vērtību, laiku un 
jebkādas atsauksmes saistībā ar šo pirkumu, piemēram, ar ceļojumiem saistītu personas datu 
informāciju, ja jūs vai jūsu klients veic darījumu, lai apmaksātu aviobiļetes vai citus ar ceļošanu 
saistītus pakalpojumus;  

• Nopelnītos vai izmantotos punktus vai prēmijas lojalitātes vai bonusu programmu ietvaros; 

• Fotogrāfijas un video, kas uzņemti Paysafe pasākumu, kuriem esat reģistrējies, laikā. Tie var 
tikt izdalīti pasākuma apmeklētājiem un izmantoti mūsu reklāmas materiālos turpmākiem 
pasākumiem. 

• Jebkādu citu informāciju, ko sniedzat jūs vai jūsu klients. 

Informācija, ko no jums iegūstam automātiski: Tiklīdz jūs nokļūstat mijiedarbībā ar Paysafe, Paysafe 
noteiktu informāciju iegūst un saglabā automātiski, piem., sīkdatņu ("Cookies") vai līdzīgas tehnoloģijas 
veidā. Turklāt mēs iegūstam noteiktu informāciju, ja jūsu tīmekļa pārlūks piekļūst Paysafe 
pakalpojumiem, reklāmas sludinājumiem vai cita veida saturam, ko Paysafe izvieto citās tīmekļa 
vietnēs, kas tur tiek izvietots Paysafe uzdevumā vai pie kura jūs nokļūstat caur e-pastiem. Šīs 
informācijas ievākšana ļauj mums labāk iegūt informāciju par Paysafe apmeklētāju un klientu lietošanas 



uzvedību un izcelsmi. Mēs izmantojam šo informāciju pašu analīzes mērķiem un mūsu pakalpojumu 
kvalitātes un nozīmīguma uzlabošanai mūsu apmeklētājiem un klientiem. Tostarp šādu informāciju: 

• Tehnisko informāciju, tostarp IP adresi (interneta protokolu) jūsu datora vai mobilās ierīces 
savienojuma ar internetu, jūsu pierakstīšanās datus, pārlūka veidu un versiju, laika zonas 
iestatījumu, pārlūka spraudņu veidus un versijas, operētājsistēmas platformu;  

• Informāciju par jūsu apmeklējumu vai par to, vai esat atvēris e-pastu, piem., pilnīgo URL 
klikšķstraumi (Uniform Resource Locator) uz vai caur mūsu tīmekļa vietni(-ēm) vai no mūsu 
tīmekļa vietnes(-ēm) (tostarp datumu un laiku); Produktus vai pakalpojumus, ko esat apskatījis 
vai meklējis; Lapu reakcijas laiku, lejupielāžu kļūdas, noteiktu lapu apmeklējuma ilgumu, lapu 
interakcijas datus (piem., attēlu ritināšanu, klikšķus un pieskaršanos ar peli), izmantotās rīcības 
metodes, lai no tīmekļa lapas pārietu uz citu vietu, kā arī visus tālruņa numurs, no kuriem jūs 
zvanāt mūsu klientu dienestam. 

Vairāk informācijas atradīsiet mūsu Sīkdatņu vadlīnijā. Jautājumu gadījumā labprāt varat ar mums 
sazināties. 

Informācija, ko ievāc mūsu lietotnes: Ja jūs lejupielādējat vai izmantojat Paysafe nodrošinātās 
mobilās vai datora lietotnes, mēs noteiktos apstākļos saņemam informāciju par jūsu atrašanās vietu un 
jūsu ierīci vai par jūsu izmantoto pakalpojumu (tostarp jebkāda maksājumu darījuma vietu). Dažas 
ierīces ļauj lietotnēm noteikt atrašanās vietu (piem., GPS) reāllaikā un piekļūt attiecīgajiem datiem. Ja 
jūsu ierīcē ir aktivēta atrašanās vietas noteikšana, mūsu mobilās un datora lietotnes var iegūt šādu 
informāciju no jūsu mobilās ierīces vai datora, kamēr jūs lejupielādējat vai izmantojat mūsu lietotnes. 
Ja priekšrakstos noteikts, mēs centīsimies jūs informēt par mūsu plānoto reāllaika atrašanās vietas datu 
ievākšanu. Ciktāl likumā noteikts, mēs tam iegūsim jūsu piekrišanu. Mēs varam izmantot šādu 
informāciju nolūkos, kas saistīti ar kompetentajām iestādēm, mūsu pašu pienācīgas rūpības pienākuma 
pārbaudēm, lai labāk saprastu maksājumu modeļus un uzlabotu jūsu pieredzi. 

E-pasts un citi saziņas līdzekļi: mēs varam saņemt informāciju par jums un to, kā jūs izmantojat 
Paysafe pakalpojumus, kad savstarpēji sazināmies, piem., ja jūs atverat mūsu sūtītus ziņojumus, kā arī 
izmantojat elektroniskos identifikatorus (dažkārt dēvēti par "ierīces pirkstu nospiedumiem"), piem., 
interneta protokola adreses vai tālruņa numurus. 

Informācija no citiem avotiem: mēs varam saņemt informāciju par jums no citiem avotiem un 
pievienot to jūsu konta informācijai. Mēs, piem., cieši sadarbojamies ar trešajiem piedāvātājiem (piem., 
darījumu partneriem, finanšu institūtiem, tirgotājiem, apakšuzņēmumiem tehnisko, maksājumu un 
piegādes pakalpojumu sfērā, reklāmas tīkliem, analīžu piedāvātājiem, izpētes informācijas 
piedāvātājiem, kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas aģentūrām) un saņemam no tiem 
informāciju. Kredītnovērtējuma un krāpniecības novēršanas iestāžu aģentūru izmantošana vairāk ir 
aprakstīta turpmāk. Turklāt mēs varam lasīt un izmantot publiskus komentārus un viedokļus, kas tiek 
publicēti sociālo tīklu tīmekļa vietnēs (piem., Facebook un Twitter), lai labāk iepazītu savus klientus un 
uzlabotu Paysafe pakalpojumu nodrošināšanu un attīstīšanu. 

Informācija par citām personām: ja jūs mūsu rīcībā nododat informāciju par citām personām, jums 
pirms tam tās par to ir jāinformē (piem., izsniedzot šo paziņojumu par konfidencialitāti) un jānodrošina, 
ka jums ir tiesības šo informāciju nodot mūsu rīcībā. 

Mūsu no jums ievākto personas datu informāciju mēs varam izmantot un nodot tālāk šādi: 

• Lai jums un jūsu uzņēmumam nodrošinātu Paysafe pakalpojumus. Tostarp nodrošinātu 
Paysafe pienākumu izpildi pret jums vai pret finanšu institūtiem vai citām iestādēm saistībā ar 
jums (un/vai jūsu uzņēmumam) sniegtajiem Paysafe pakalpojumiem. Kontekstā ar šo mēs 
izsekojam un reģistrējam informāciju par darījumiem, kurus jūs (un/vai jūsu klienti) veicat 
saistībā ar Paysafe pakalpojumiem, analizējam to, kā jūs (un/vai jūsu klienti) esat lietojis 
lojalitātes programmas, un sastādām pārskatus par to, padarām iespējamu punktu vākšanu un 
izmantošanu vai citādu prēmiju nodrošināšanu saistībā ar jebkāda veida lojalitātes 
programmām, informējam jūs par svarīgām izmaiņām vai attīstību attiecībā uz mūsu tīmekļa 
vietnēm, precēm vai pakalpojumiem. 

https://www.paysafe.com/paysafegroup/cookie-policy/
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• Mūsu uzņēmuma uzlabošanai un attīstībai, it īpaši mūsu tīmekļa vietņu/portālu, produktu un 
pakalpojumu optimizēšanai. Šī informācija noteiktos apstākļos iekļauj datus, ko jūs ievadāt 
formulāros, tomēr mums nenosūtat. Piem., mēs varam izmantot šo informāciju mūsu tīmekļa 
vietnes(-ņu) uzlabošanai, un mūsu klientu dienests var sazināties ar jums saistībā ar šiem 
formulāriem. Mēs varam izmantot jūsu personas datu informāciju arī jaunu produktu un 
pakalpojumu attīstīšanai un testēšanai. 

• Mūsu tiesību, lietošanas noteikumu un citu ar jums (un/vai jūsu uzņēumu) noslēgto līgumu 
pārvaldībai un īstenošanai, tostarp, atsevišķo gadījumu, kuros darījumi, lojalitātes prēmijas vai 
punkti kļūst par strīdus priekšmetu, apstrādei, reklamāciju nokārtošanai, izmeklēšanai un 
noskaidrošanai vai parādu piedziņai jūsu maksātnespējas gadījumā. 

• Mūsu darījumu noteikumu īstenošanai un kredītrisku mazināšanai. Ja jūs piesakāties mūsu 
finanšu produktiem, piemērojamo lietošanas noteikumu ietvaros mēs varam piekļūt jūsu 
finanšu pozīcijai (un/vai jūsu uzņēmuma finanšu stāvoklim). Šī maksātspējas pārbaude attiecas 
arī uz visām ar to saistītajām trešajām pusēm, piem., direktoriem, akcionāriem un uzņēmumu 
vadītājiem. Mēs to varam veikt, saņemot informāciju no kredītnovērtējuma un krāpniecības 
novēršanas aģentūrām un nododot to tām. Šī maksātspējas pārbaude attiecas arī uz ikvienu 
personu, ar ko jums ir kopīgs konts vai līdzīga finansiāla apvienība. Ja pieteikums ir kopīgs un 
šāda apvienība vēl nepastāv, tāda tiek izveidota. Šādas apvienības saglabāsies, kamēr jūs 
neiesniegsiet "paziņojumu par atdalīšanos" kredītnovērtējuma aģentūrās. Jūsu zināšanai: 
iepriekš minētās iestādes reģistrēs mūsu pieprasījumus, un šos datus varēs apskatīt citi 
uzņēmumi, iesniedzot savus pieprasījumus par maksātspējas informāciju. Noteiktos apstākļos 
jūsu kredītnovērtējuma lietā tiks "atzīmēts", vai mēs esam jūs akceptējuši kā klientu vai nē. Ja 
jūs esat direktors, mēs iegūsim apstiprinājumu no kredītnovērtējuma aģentūrām par to, ka jūsu 
sniegtā dzīvesvietas adrese atbilst adresei, ko esat norādījis attiecīgajam uzņēmuma reģistram 
(ciktāl piemērojams). Turklāt, ciktāl jūs izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs sniegsim 
kredītnovērtējuma aģentūrām informāciju par to, kā jūs pārvaldāt savus kontus. Ja neveicat 
maksājumus pilnīgi un savlaicīgi, kredītnovērtējuma aģentūras reģistrē nenokārtotās saistības 
un var nodot šo informāciju citām organizācijām, kurās pastāv līdzīgs pārbaudes process kā 
pie mums. Datu kopas attiecīgajā aģentūrā tiek saglabātas 6 gadus pēc gadījuma slēgšanas 
neatkarīgi no tā, vai jūs nokārtojāt saistības vai nē. Ja vēlaties vairāk informācijas par to, kā 
mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, vērsieties pie mums. 

• Lai novērstu, atklātu un tiesiski sauktu pie atbildības krāpniecību vai noziegumus vai atbalstītu 
citus šo darbību veikšanā, tostarp, lai nodrošinātu atbilstību dažādiem darījumu noteikumiem, 
un šim nolūkam var būt nepieciešama attiecināmās un nepieciešamās informācijas nodošana 
trešajām pusēm. Paysafe piedalās krāpniecības novēršanas iniciatīvās, kuru ietvaros ir 
nepieciešams novērtēt jūs (un/vai jūsu klientus) un pārraudzīt jūsu darījumus un/vai atrašanās 
vietas, atklāt izmeklējamās shēmas vai citā veidā atspoguļot un novērtēt krāpniecības iespējas 
varbūtību. To mēs varam veikt, izmantojot trešo personu produktus un pakalpojumus. Turklāt, 
ja jūs mums sniedzat nepatiesu vai nepareizu informāciju par sevi, ja mēs varam atpazīt 
krāpniecību vai noziegumu vai izvirzīt pieņēmumu par to, mēs varam nodot informāciju par 
jums krāpniecības novēršanas iestādēm un organizācijām un kriminālizmeklēšanas vai 
līdzīgām iestādēm, kā arī nolemt spert tiesiskus soļus pret jums. 

• Informācijas drošības risku prevencijai vai mazināšanai. 

• Tirgvedības ziņu nosūtīšanai, lai sniegtu jums informāciju par produktiem un pakalpojumiem, 
ko esat pieprasījis vai kas jums mūsuprāt varētu interesēt; lai iegūtu jūsu viedokli par mūsu 
precēm, pakalpojumiem un mūsu tīmekļa vietni(-ēm); attiecībā uz tirgvedības, tirgus izpētes un 
līdzīgām aktivitātēm mēs attiecīgajos nolūkos varam izmantot jūsu personas datu informāciju 
arī tad, ja esat noraidījis Paysafe pakalpojumu saņemšanu vai šos pakalpojumus vairs 
neizmantojat. Ja jūs vairs nevēlaties saņemt tirgvedības vai reklāmas informāciju no Paysafe, 
jūs vienmēr varat pārtraukt tās saņemšanu. Vairāk informācijas par šo tēmu atradīsiet sadaļā 
"Jūsu datu aizsardzības tiesības". 

• Vietējo un valsts likumu izpildei. 

• Lai izpildītu kriminālizmeklēšanas un regulējošo iestāžu pieprasījumus, kuru pamatā ir 
sabiedrības intereses; lai reaģētu uz tirdzniecības organizācijām, ar kurām jums ir vai ir bijušas 
vienošanās; lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu tiesiskās pretenzijas; lai aizsargātu savas vai 
citu personu būtiskās intereses (lai šīm iestādēm vai citām organizācijām palīdzētu, piem., 
noziegumu un terorisma apkarošanā). 

• Lai ievērotu maksājumu karšu sistēmu vadlīnijām. 



Ja jūs sniedzat informāciju publicēšanai vai izvietošanai tīmekļa vietnes/portāla publiskajās sadaļās vai 
nosūtīšanai citiem tīmekļa vietnes/portāla lietotājiem vai trešajām pusēm, jūs apzināties, ka ikviena 
trešā puse var izmantot šādu informāciju, piekļūstot tai jebkādu mērķu īstenošanai. Publicējot šo 
informāciju, jūs pats uzņematies risku, un jums ir jāievēro šādu tīmekļa vietņu lietošanas noteikumi. 

JŪSU INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA 

Mēs neizpaužam informāciju, uz kuras pamata jūs varētu tikt personiski identificēts, nevienam citam kā 
šajā paziņojumā aprakstītajām pusēm un nekādiem citiem kā šajā paziņojumā aprakstītajiem nolūkiem, 
tostarp: 

• Paysafe Group ietvaros mūsu pakalpojumu nodrošināšanas atbalstam, kā arī mūsu pašu 
iekšējai klientu attiecību pārvaldībai, analītiskiem un izvērtējuma nolūkiem. 

• Kredītnovērtējuma aģentūrām (ja atļauts atbilstīgi jebkādiem lietošanas noteikumiem vai citiem 
līgumiem) atbilstīgi iepriekš sniegtajam aprakstam. Ja vēlaties vairāk informācijas par to, kā 
mēs izmantojam kredītnovērtējuma aģentūras, lūdzu, vērsieties: 

• Krāpniecības novēršanas iestādēm atbilstīgi iepriekš sniegtajam aprakstam, tostarp Action 
Fraud, Financial Fraud Action un Financial Fraud Bureau, kā arī citām organizācijām, kas mūs 
atbalsta krāpniecības un darījumu risku pārvaldībā. 

• Trešo personu kredītiestādēm un finanšu institūtiem (ja atļauts atbilstīgi jebkādiem lietošanas 
noteikumiem vai citiem līgumiem), tostarp kredītiestādei, kurā jūs (vai jūsu uzņēmums) ved 
bankas kontu/kontus, maksājumu karšu sistēmām, kas regulē kredītkaršu, debetkaršu, 
priekšapmaksas karšu, pirkuma karšu un citu maksājumu karšu izsniegšanu un lietošanu, 
alternatīvām maksājumu sistēmām un citiem finanšu institūtiem, kas var apstrādāt maksājumus 
un neatrodas Paysafe uzraudzībā vai par kuru darbībām vai bezdarbību uzņēmumu Paysafe 
nevar saukt pie atbildības. 

• Trešo piedāvātāju pakalpojumiem, tostarp piedāvātājiem, kas mūs atbalsta Paysafe 
pakalpojumu nodrošināšanā, tostarp apstrādājot pasūtījumus, izpildot pasūtījumus, apstrādājot 
maksājumus, pārvaldot kredītus, kas mūs atbalsta drošības, uzņēmējdarbības sektora un 
krāpniecības riskos, kā arī tirgvedības, tirgus izpētes un aptauju aktivitātēs, ko veic Paysafe vai 
kas tiek veiktas Paysafe uzdevumā. 

• Ciktāl nepieciešams vai ar likumu atļauts vai ja mēs citādi konstatējam, ka tas ir adekvāti vai 
nepieciešami, Paysafe var būt ar likumu uzlikts pienākums nodot informāciju par jums 
uzraudzības un kriminālizmeklēšanas iestādēm visā pasaulē. Šāda izpaušana var iekļaut arī 
pieprasījumus no valdības vai citām valsts iestādēm vai tirdzniecības organizācijām, ar kurām 
jums attiecīgajā gadījumā ir bijušas vienošanās un kas vēlas mazināt krāpniecības risku, vai 
izpaušana tiek veikta tiesas procesa vai tiesiska procesa nolūkos, pamatojoties uz valsts 
drošības vai citiem iemesliem, ko mēs uzskatām par valsts vai sabiedrības interesēm vai 
uzskatām par tiesiskām citā veidā. Paysafe normālā gadījumā neapstrīdēs tiesas pieprasījumu 
vai līdzīgu rīkojumu, kas pieprasa izpaušanu. 

• Uzņēmējdarbības atsavināšana. Paysafe var pirkt un pārdot uzņēmējdarbības jomas vai 
meitas sabiedrības. Šādā gadījumā mēs varam nodot klientu informāciju kā uzņēmējdarbības 
aktīvu. Neierobežojot iepriekš minēto, spēkā ir: Ja mūsu uzņēmums kļūst par daļu no 
kopuzņēmuma (Joint Venture) vai tiek pārdots vai apvienots ar citu uzņēmumu, jūsu informācija 
var tikt izpausta mūsu jaunajiem sadarbības partneriem vai īpašniekiem. Šādos gadījumos 
informēsim saņēmēju par to, ka ar jūsu informāciju jārīkojas atbilstīgi šajā paziņojumā 
aprakstītajām normām. 

• Paysafe pašlaik gatavojas iegādāties šādu uzņēmumu: Skrill USA, Inc [100 N. Biscayne Blvd, 

Ste 2120| Miami, FL | 33132 | USA]. Arī ar šo uzņēmumu var notikt datu apmaiņa vajadzīgajā 

vai nepieciešamajā apjomā. Tas kalpo Skrill Ltd (vai citas Paysafe uzņēmumu grupas) 
klientiem, lai vienkāršotu darījumus, pērkot preces un pakalpojumus no mazumtirgotājiem vai 
citiem komersantiem, kas noslēguši līgumu ar Skrill USA, Inc (vai citiem attiecināmajiem 
Paysafe uzņēmumiem). Uzņēmuma Skrill USA, Inc paziņojumu par konfidencialitāti jūs 
saņemsiet, izmantojot kontaktinformācijas saites vai turpmāk norādīto adresi; 

• Ar jūsu piekrišanu jūsu dati var tikt izmantoti arī citiem nolūkiem, kam jūs piešķirat konkrētu 
piekrišanu. 



Ja vien tas nav nepieciešams pakalpojumu sniegšanai un iepriekš aprakstītajam, Paysafe nepārdos, 
neizīrēs, nenodos un citādi neizpaudīs trešajiem piedāvātājiem personas datu informāciju par saviem 
klientiem komerciālos nolūkos. 

  



PĀRRAUDZĪBA 

Mēs varam pārraudzīt vai ierakstīt tālruņu sarunas, e-pastus, tīmekļa tērzēšanu vai cita veida saziņu ar 
jums regulējošiem, drošības, kvalitātes nodrošināšanas vai apmācību mērķiem. Apmeklējot kādu no 
mūsu atrašanās vietām, ja nepieciešams, var tikt izmantotas CCTV sistēmas (videonovērošana), 
piekļuves kontroles sistēmas un/vai citas pārraudzības sistēmas drošības apsvērumu dēļ, kā arī darba 
aizsardzības un atrašanās vietas pārvaldības nolūkos. 

KUR MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS 

Mēs, mūsu pakalpojumu piedāvātāji un citas puses, kam mēs varam nodot jūsu personas datu 
informāciju (kā iepriekš aprakstīts), var apstrādāt jūsu personas datu informāciju teritorijās ārpus 
Eiropas Ekonomiskās zonas ("EEZ") vai citā veidā ārpus jūsu valsts teritorijas. Turklāt jūsu personas 
datu informāciju var apstrādāt darbinieki, kas strādā pie mums vai pie mūsu piegādātājiem. Šie 
darbinieki var strādāt ārpus EEZ vai teritorijas, kurās tika iegūta informācija par jūsu personas datiem. 
Šādi darbinieki cita starpā var piedalīties pasūtījuma izpildē, maksājuma informācijas apstrādē un 
Paysafe pakalpojumu nodrošināšanas atbalstā. Šajās valstīs noteiktos apstākļos ir datu aizsardzības 
standarti, kas atšķiras no attiecīgajiem standartiem jūsu valstī (un dažos gadījumos ir mazāk 
ierobežojoši). 

Šādos gadījumos mēs spersim adekvātus soļus jūsu personas datu informācijas aizsardzībai atbilstīgi 
šim paziņojumam par konfidencialitāti un atbilstīgi spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem, tostarp 
īstenojot adekvātus likumīgos drošības pasākumus, kas nodrošina, ka visa veida starptautiskā datu 
pārraide ir likumīgi atļauta. Ja Paysafe noslēdz līgumu ar trešo pušu datu saņēmējiem ārpus EEZ, kas 
no EEZ saņem datus personas datu informācijas, kas no EEZ ir nosūtīta uz citām teritorijām, apstrādes 
nolūkā, Paysafe principiāli piemēro Eiropas Komisijas pieņemtās "Paraugklauzulas". Ja saņēmējs 
atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, attiecībā uz uzņēmumiem, kas ir iestājušies šajā programmā, 
citkārt mēs varam izmantot Privacy Shield. 

KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU PERSONAS DATU INFORMĀCIJU 

Mēs esam ieviesuši pasākumus, kas gādā par to, lai jūsu personas datu informācija netiktu nejauši 
pazaudēta un lai nepilnvarotas personas to neiegūtu, neizmantotu, nemainītu un neizpaustu. 

Tomēr jūsu informācijas drošība un drošums ir atkarīgi arī no jums. Ja mēs jums esam piešķīruši paroli 
vai piekļuves kodu, ar ko jūs iegūstat piekļuvi atsevišķām mūsu tīmekļa vietnes/portāla daļām vai 
mobilajām lietotnēm utt., jūs esat atbildīgs par šīs paroles vai piekļuves koda konfidencialitātes 
saglabāšanu. Tas attiecas arī uz piekļuves datiem, ko esat sastādījis pats. Jūs nedrīkstat nevienam 
izpaust savu paroli vai piekļuves kodu. Jums jāpievērš uzmanība tam, lai neviena nepilnvarota persona 
neizmanto jūsu paroli vai piekļuves kodu. Jūs piešķirat Paysafe tiesības rīkoties saskaņā ar instrukcijām 
un informāciju, kas saņemta no jebkuras personas, kura ievada jūsu lietotāja ID un paroli, un jūs esat 
pilnībā atbildīgs par visa veida izmantošanu un visām darbībām saistībā ar jūsu konta lietošanu. Jums 
ir nekavējoties jāpaziņo Paysafe par jebkādām izmaiņām informācijā, kuru esat mums sniedzis.  

Informācijas pārraide tīmeklī nav pilnībā droša. Mēs pieliekam lielas pūles, lai aizsargātu jūsu personas 
datu informāciju, tomēr nevaram garantēt datu, ko jūs nosūtat ar mūsu tīmekļa vietnes starpniecību, 
drošību, ja vien jūs nesazināties ar mums pa drošu kanālu, ko iepriekš esam nodevuši jūsu rīcībā. Lai 
novērstu neautorizētu piekļuvi pēc jūsu informācijas saņemšanas, mēs izmantojam stingri kontrolētus 
procesus un drošības funkcijas. 

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATU INFORMĀCIJU 

Jūsu personas datu informācijas uzglabāšanas ilgums ir atkarīgs no informācijas veida un tipa, Paysafe 
pakalpojuma un valsts, kurā tas tiek sniegts, kā arī spēkā esošajām tiesību vai iestāžu normām. Tiklīdz 
jūsu informācija vairs nav nepieciešama leģitīmiem uzņēmējdarbības nolūkiem vai iemesliem, tie 
vispārīgi tiek dzēsti. Mēs varam arī to anonimizēt vai apvienot ar citu informāciju tā, lai tajā vairs nebūtu 
personas datu. 

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


Ja jūs izmantojat Paysafe pakalpojumus, mēs paturam jūsu personas datu informāciju tik ilgi, cik ilgi tas 
ir nepieciešams, lai nodrošinātu jums jūsu izvēlētos pakalpojumus un visu ar to saistīto leģitīmo 
uzņēmējdarbības nolūku izpildi. Tas vispārīgi nozīmē, ka glabājam jūsu personas datu informāciju, 
kamēr jūs esat mūsu klients, un kādu noteiktu laiku pēc tam. 

Izbeidzot darījumu attiecības ar jums, mums vienalga ir jāpatur noteikta personas datu informācija. Šīs 
paturēšanas ilgums i r atkarīgs no jūsu reģistrētās dzīvesvietas valsts tiesību un iestāžu normām. Piem., 
mēs paturēsim jūsu informāciju tik ilgi, cik ilgi to atļauj vietējie likumi, lai izvirzītu tiesiskas pretenzijas 
(uz tā dēvēto "noilguma termiņu"), vai mēs to paturēsim tik ilgi, kā to nosaka tiesu, kriminālizmeklēšanas 
iestādes vai citas uzraudzības iestādes rīkojums. 

Šajā laikā mēs varam turpināt īstenot tirgvedību un nosūtīt jums tiešās tirgvedības dokumentus, cik ilgi 
to atļauj vietējie likumi un kamēr jūs neesat atsaucis šādas tirgvedības aktivitātes. 

JŪSU DATU AIZSARDZĪBAS TIESĪBAS 

Jums ir daudz tiesību, kuras varat īstenot saistībā ar savu personas datu informāciju. Ja vēlaties, jūs 
varat piekļūt savai personas informācijai, to labot vai atjaunināt. Noteiktos apstākļos jūs varat arī lūgt 
mums izdzēst savu personas datu informāciju, iebilst pret tās apstrādi vai uz laiku ierobežot tās apstrādi, 
kamēr īstenojat citas savas tiesības. Turklāt jūs varat pieprasīt noteiktu jūsu personas datu informācijas 
ziņu pārnesi citam pakalpojumu sniedzējam (tā dēvētā "datu pārnesamība"). 

Ja esat mums sniedzis piekrišanu izmantot jūsu personas datu informāciju, jūs to varat jebkurā laikā 
atsaukt. Mūsu datu apstrādes, kas veikta pirms jūsu piekrišanas atsaukuma brīža, tiesiskums paliek 
neskarts arī šāda atsaukuma gadījumā. Tas attiecas arī uz jūsu personas datu apstrādi, atsaucoties uz 
cita veida tiesisko pamatu nekā piekrišana, piem., jūs varat atteikties no mūsu sūtītās reklāmas. Šai 
nolūkā, lūdzu, noklikšķiniet uz saites "atteikties" vai "atrakstīties", kas ir iekļauta mūsu saziņā ar jums, 
vai sekojiet mūsu attiecīgi sniegtajām instrukcijām. Arī atteikšanās gadījumā mēs turpināsim sūtīt jums 
servisa un darbības ziņojumus par jūsu izmantotajiem Paysafe pakalpojumiem. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka atkarībā no valsts, no kuras jūs izmantojat Paysafe pakalpojumus, attiecīgajā 
gadījumā jums var būt pieejamas ne visas iepriekš minētās tiesības. Turklāt dažos gadījumos šīs 
tiesības nav īstenojamas: Piem., jūs nevarat iebilst pret to, ka mēs izmantojam jūsu informāciju, ja tās 
izmantošana ir noteikta likumā vai mums tā ir nepieciešama reklamācijas nokārtošanai; Turklāt jūs 
nevarat pieprasīt, lai dzēšam jūsu informāciju, ja vēlaties turpināt lietot Paysafe pakalpojumus, ja šī 
informācija ir nepieciešama, lai reģistrētu mūsu līgumiskās vienošanās atbilstīgi likuma priekšrakstiem 
(piem., attiecībā uz nepieciešamo informācijas uzglabāšanu krāpniecības novēršanai vai jūsu klientu 
identificēšanai un pārbaudei), vai ja mums tā ir nepieciešama likumīgo tiesību aizstāvībai vai 
konstatēšanai un tiesvedības pasākumiem. 

Jums vienmēr ir tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības iestādei par mūsu veikto personas datu 
informācijas ievākšanu un izmantošanu. Plašākai informācijai, lūdzu, sazinieties ar vietējo datu 
aizsardzības iestādi. Tāpat jūs varat sākt tiesvedību, lai pieprasītu kompensāciju par zaudējumiem vai 
ciešanām, ko rada mūsu nespēja ievērot datu aizsardzības tiesību aktus. 

Ja vēlaties uzzināt vairāk par savām tiesībām vai to īstenošanu, varat mūs sasniegt, izmantojot sadaļā 
Kontaktinformācija sniegtās ziņas. 

AUTOMĀTISKI LĒMUMI 

Dažos gadījumos, mums izmantojot jūsu personas datu informāciju, var tikt veikta automatizēta lēmumu 
pieņemšana (tostarp profilēšana), kas atstāj uz jums tiesisku vai līdzīgi noteicošu ietekmi. 

Automātiski lēmumi ir automātiski pieņemti lēmumi par jums, ko pieņem dators (izmantojot 
programmatūras algoritmus) bez cilvēka līdzdalības. Piem., mēs izmantojam automatizēto lēmumu 
pieņemšanu jūsu kredītspējas pārbaudei, ja piesakāt noteiktu Paysafe pakalpojumu lietošanu, vai 
pārbaudēm krāpniecības apkarošanas ietvaros, kā aprakstīts sadaļā "Kam mēs izmantojam jūsu 
personas datu informāciju". Mēs esam ieviesuši pasākumus, lai aizsargātu to atsevišķo personu 

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


tiesības un intereses, kuru personas datu informācija ir pakļauta automatizētai lēmumu pieņemšanai. 
Turklāt, ja jūs izmantojat Paysafe pakalpojumus Eiropas Savienībā un mēs pieņemam automatizētu 
lēmumu par jums, jums ir tiesības apstrīdēt šo lēmumu, izteikt savu viedokli un pieprasīt, lai lēmumu 
pārskatītu cilvēks. Jūs varat izmantot šīs tiesības, sazinoties ar mums atbilstīgi turpmāk norādītajiem 
datiem. 

APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS 

Paysafe apstrādā jūsu personas datu informāciju tikai, ja Paysafe ir likumīgas tiesības to darīt. Attiecīgie 
likumi dažādās teritorijās atšķiras. Plašākas, detalizētākas ziņas ir pieejamas pēc pieprasījuma. 
Paysafe vispārīgi apstrādā informāciju vienā no turpmākajiem veidiem: 

• Uz jūsu piekrišanas pamata, lai jums, piem., nosūtītu reklāmas ziņojumus par produktiem un 
pakalpojumiem atbilstoši jūsu interesēm un preferencēm, ciktāl šāda piekrišana ir noteikta 
likumā. 

• Vajadzības gadījumā, lai izpildītu vai noslēgtu līgumu ar jums, piem., lai sniegtu jums jūsu 
abonētos Paysafe pakalpojumus. 

• Ja Paysafe ir leģitīmas intereses datu apstrādē, ciktāl šāda apstrāde nepārkāpj jūsu tiesības 
un brīvības attiecībā uz apstrādes atsaukumu. Piem., lai informētu jūs par jūsu īstenoto 
pakalpojumu lietošanu, uzlabotu un attīstītu mūsu pakalpojumus, kā arī pārvaldītu un īstenotu 
visus prasījumus. 

• Ja Paysafe ir juridisks pienākums ievākt jūsu personas datu informāciju vai citādi ir 
nepieciešama jūsu personas datu informācija, lai aizsargātu jūsu vai citas personas svarīgās 
intereses. Piem., ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu mūsu uzraudzības iestāžu noteiktos 
noteikumus. 

• Izņēmuma gadījumos jūsu informāciju mēs varam nodot trešajai pusei, ja tas ir nepieciešams 
sabiedrības interesēs, piem., ja kriminālizmeklēšanas iestādēm informācija ir nepieciešama 
nozieguma atklāšanai. 

Ja jums ir jautājumi par tiesisko pamatu, uz kura mēs ievācam un lietojam jūsu personas datu 
informāciju specifiskiem apstrādes pasākumiem, vai jums par to ir nepieciešama plašāka informācija, 
lūdzu, vērsieties pie mums, izmantojot turpmākajā sadaļā Kontaktinformācija norādīto 
kontaktinformāciju. 

IZMAIŅAS MŪSU PAZIŅOJUMĀ PAR KONFIDENCIALITĀTI 

Mēs varam mainīt savu paziņojumu par konfidencialitāti neregulāros laika posmos. Būtiski mainot to, 
kā mēs rīkojamies ar jūsu informāciju, mēs jūs par to informēsim ar paziņojumu šajā tīmekļa vietnē vai 
šajā portālā. Datums, kad paziņojums par konfidencialitāti pēdējo reizi tika mainīts, ir norādīts lapas 
apakšdaļā. Jūs esat atbildīgs par to, ka regulāri apmeklējat mūsu tīmekļa vietni/portālu un šo 
paziņojumu par konfidencialitāti, lai pārbaudītu, vai ir veiktas jebkādas izmaiņas. Tomēr, ja mums ir ar 
likumu uzlikts pienākums jūsu rīcībā nodot paplašinātu paziņojumu par izmaiņām paziņojumā par 
konfidencialitāti un/vai iegūt jūsu piekrišanu izmaiņām attiecībā uz to, kā mēs lietojam jūsu personas 
datu informāciju, mēs to izpildīsim. 

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM 

Mūsu vietnē dažkārt var būt saites uz un no mūsu partneru tīkliem, reklāmdevējiem un meitas 
sabiedrībām. Ja sekojat šādai saitei, lūdzu, ņemiet vērā, ka šīm vietnēm ir savas privātuma un sīkdatņu 
politikas, un Paysafe neuzņemas nekādu atbildību un nevar tikt saukts pie atbildības par šīm trešo pušu 
vietnēm. 

GLOBĀLS PAZIŅOJUMS 

Šis paziņojums ir globāli piemērojams, tomēr nav interpretējams tā, ka teritorijā, kurā noteiktām 
likumīgajām tiesībām un aizliegumiem ir prioritāte, šīs likumīgās tiesības un aizliegumi var tikt apieti. 
Šādos gadījumos piemēro šajā paziņojumā noteiktās tiesības un pienākumus, tomēr tos pielāgo 
atkarībā no prioritāri spēkā esošajiem vietējiem likumiem. 

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


  



ES PĀRSTĀVNIECĪBA 

Ārpus Eiropas Savienības esošie Paysafe Group (skatīt turpmāko sarakstu) uzņēmumi par savu ES 
pārstāvniecību ir iecēluši šādu instanci: Paysafe Bulgaria EOOD, 90, Tsarigradsko shose blvd, Sofia, 
1784, Bulgārija. Jūs varat sazināties ar ES pārstāvniecību, izmantojot kontaktinformāciju, kas ir norādīta 
turpmākajā sadaļā Kontaktinformācija. 

GB PĀRSTĀVNIECĪBA 

Ciktāl nepieciešams atbilstīgi Eiropas Savienības 2018. gada likumam (atsaukums) vai citiem 
likumiem attiecībā uz "Brexit", ārpus Apvienotās Karalistes esošie Paysafe Group (skatīt turpmāko 
sarakstu) uzņēmumi par savu GB pārstāvniecību ir iecēluši turpmāko instanci. Skrill Holdings Limited, 
25 Canada Square, London, England, E14 5LQ, Apvienotā karaliste. Jūs varat sazināties ar 
GB pārstāvniecību, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta turpmākajā sadaļā Kontaktinformācija. 

KONTAKTINFORMĀCIJA  

Mēs labprāt pieņemam visas jūsu piezīmes, pieprasījumus un pieteikumus attiecībā uz to, kā mēs 
izmantojam jūsu informāciju. Ja vēlaties īstenot kādu no savām tiesībām vai saņemt citu informāciju 
par Paysafe uzņēmumu grupu, uz ko attiecas šis paziņojums, lūdzu, sūtiet savu ziņu uz turpmāk 
norādīto adresi (uz aploksnes norādot "FAO Privacy Department") vai ejiet uz 
sadaļu Kontaktinformācija. 

Paysafe Group datu aizsardzības speciālists ir minēts turpmāk. Ar to var sazināties, izmantojot iepriekš 
sniegto saziņas saiti vai turpmāk norādīto pasta adresi: 

Mr Derek A Wynne 

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

Šis paziņojums pēdējo reizi tika rediģēts 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


AUSTRIJA 

Payolution GmbH 

Juridiskā adrese: Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija 
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: FN 359641i 
Reģistra tiesa: Handelsgericht Wien  

paysafecard.com Wertkarten GmbH 

Juridiskā adrese: Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija 
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: FN 194434h 
Reģistra tiesa: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

Juridiskā adrese: Am Euro Platz 2, 1120 Wien, Austrija 
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: FN 200580x 
Reģistra tiesa: Handelsgericht Wien 

BULGĀRIJA 

Paysafe Bulgaria EOOD 

Reģistrēts Bulgārijā ar tirdzniecības reģistra numuru 175274614 un uzņēmuma juridisko adresi: 90 
Tsarigradsko shose blvd, 1784 Sofia, Bulgārija 

KANĀDA 

Paysafe Merchant Services Inc. 

Reģistrēts Kanādā ar tirdzniecības reģistra numuru 771857 – 4 un uzņēmuma juridisko adresi: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanāda. 

NT Services Limited 

Reģistrēts Albertā (Alberta) (Kanāda) ar tirdzniecības reģistra numuru 2010819585 un uzņēmuma 
juridisko adresi: Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Kanāda 

Paysafe Technologies Inc. 

Reģistrēts Kanādā ar tirdzniecības reģistra numuru 771862 – 4 un uzņēmuma juridisko adresi: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanāda. 

EcomAccess Inc. 

Reģistrēts Kanādā ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 987838-6 un juridisko adresi 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Kanāda 

VĀCIJA 

Skrill Services GmbH 

Uzņēmuma vadība: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman 
Sabiedrības juridiskā adrese: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Vācija 
Reģistra tiesa: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 



paysafecard.com Deutschland, Prepaid Services Company Limited filiāle 

Adrese: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Vācija 
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

CPT Dienstleistungen GmbH  

Uzņēmuma juridiskā adrese: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Vācija 

ĪRIJA 

Paysafe Prepaid Services Limited 

Uzņēmuma juridiskā adrese: / 626671 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Īrija 

Paysafe Payment Solutions Limited 

Uzņēmuma juridiskā adrese / 626665 Grand Canal House, Grand Canal Street, Upper Dublin 4, Īrija 

MENAS SALA 

Paysafe Group ltd 

Reģistrēts Menas salā ar tirdzniecības reģistra numuru 109535C un uzņēmuma juridisko adresi: 3rd 
Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. 

Paysafe Merchant Services Limited 

Reģistrēts Menas salā ar tirdzniecības reģistra numuru 115193C un uzņēmuma juridisko adresi: 3rd 
Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF, GB. Menas Salas Finanšu 
uzraudzības iestāde (Financial Services Authority of the Isle of Man) (Ref. 1357) licenzējusi naudas 
pārvedumu pakalpojumiem. 

ŠVEICE 

paysafecard.com Schweiz GmbH 

Reģistrēts Šveicē ar tirdzniecības reģistra numuru CHE-113.779.646 un uzņēmuma juridisko adresi: 
Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Šveice. Šveices Federālā Finanšu tirgus uzraudzības 
iestāde (Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht) pilnvarojusi kā finanšu starpnieku. 

APVIENOTĀ KARALISTE 

Paysafe Processing Limited 

Reģistrēts Anglijā un Velsā ar tirdzniecības reģistra numuru 3202516 un uzņēmuma juridisko adresi: 
Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. 

 Paysafe Financial Services Limited 

Reģistrēts Anglijā un Velsā ar tirdzniecības reģistra numuru 04478861 un uzņēmuma juridisko adresi: 
Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ, GB. Lielbritānijas Finanšu 
uzraudzības iestāde "Financial Conduct Authority" sertificējusi un regulē darbību atbilstīgi elektronisko 
maksāšanas līdzekļu un instrumentu emitēšanas noteikumiem "Electronic Money Regulations 2011" 
(FRN: 900021). 



Prepaid Services Company Limited 

Reģistrēts Anglijā un Velsā ar reģistrācijas numuru 05761861 un juridisko adresi 25 Canada Square, 
London E14 5LQ, GB. Lielbritānijas Finanšu uzraudzības iestāde "Financial Conduct Authority" 
sertificējusi un regulē darbību atbilstīgi elektronisko maksāšanas līdzekļu un instrumentu emitēšanas 
noteikumiem "Electronic Money Regulations 2011" (FRN: 900021). 

Skrill Limited 

Reģistrēts Anglijā un Velsā ar reģistrācijas numuru 04260907 un juridisko adresi 25 Canada Square, 
London E14 5LQ, GB. Lielbritānijas Finanšu uzraudzības iestāde "Financial Conduct Authority" 
sertificējusi un regulē darbību atbilstīgi elektronisko maksāšanas līdzekļu un instrumentu emitēšanas 
noteikumiem "Electronic Money Regulations 2011" (FRN: 900001). 

Skrill International Payments Limited 

Reģistrēts Anglijā un Velsā ar reģistrācijas numuru 04260907 un juridisko adresi 25 Canada Square, 
London E14 5LQ, GB. Finanšu darbību iestāde (Financial Conduct Authority) pilnvarojusi un regulē kā 
maksājumu institūciju (references numurs 536371). 

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS 

Paysafe Merchant Services Corp 

Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 4904974 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, ASV. 

Paysafe Payment Services LLC 

Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 5388030 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE 19901, ASV. 

Optimal Payments Services Inc. 

Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 5382574 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE 19808, ASV. Reģistrēts Finanšu 
noziegumu izmeklēšanas tīklā (Financial Crimes Enforcement Network) (ASV) kā MSB reģistrējams 
uzņēmums ar MSB reģistrācijas numuru 31000058914216. 

Paysafe Partners LP 

Reģistrēts Kalifornijā (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 200809510033 un uzņēmuma juridisko 
adresi: 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA 92705, ASV. 

Global Merchant Advisors LLC 

Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 5551112 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, ASV. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 6390925 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, ASV. 

Paysafe Services (US) Corp  



Reģistrēts Delavērā (Delaware) (ASV) ar tirdzniecības reģistra numuru 5551111 un uzņēmuma 
juridisko adresi: 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, ASV. 

  


