
 

 

Пълна декларация за защита на личните данни 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 

Тази декларация за защита на личните данни се отнася за Paysafe Group plc и компаниите от 
групата, които понякога използват търговски наименования като Paysafe, paysafecard, Payolution, 
Fans, Skrill и NETELLER. Списък с основните дъщерни дружества на Paysafe ще намерите тук. 
Всички споменавания на Paysafe (или „ние“) включват горепосочените компании, както и всички 
основни дъщерни дружества на групата; те са обобщени в списък, който е достъпен в раздел 
„Контакти“. Paysafe се ангажира със защитата на правото на неприкосновеност на личния живот 
и ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че личните Ви данни ще се 
обработват, събират, използват, съхраняват и разкриват съгласно тази декларация. В 
настоящата декларация „Вие“ се отнася за всяко отделно лице, което има достъп до услугите на 
Paysafe (както е дефинирано по-долу) или възнамерява да ги използва от свое име или от името 
на дадена компания.  Това включва всички търговци и възложители, свързани с клиентите или 
заинтересованите лица на Paysafe, в т.ч. висши и финансови директори, всички останали 
директори и служители на ръководни длъжности, акционери, партньори и бенефициенти на 
клиенти, както и всички служители, които имат достъп до или използват услугите на Paysafe от 
името на клиент. 
  
Тази декларация (заедно с нашите условия за ползване, приложими за всички специфични 
услуги, които можете да купите или използвате) се отнася за: 

 функциите и услугите, които биват предоставени при посещение на нашите интернет страници 
и портали, както и разплащателните модули, използвани от нашите клиенти на техните интернет 
страници; 

 използване или предоставяне на продукти и услуги на Paysafe, включително всички програми за 
лоялност и възнаграждение, независимо дали са с точкова или друга система („бонус за 
лоялност“ или  „промоционална кампания“));  

 използването на предоставен от Paysafe софтуер, включително терминални, мобилни и 
настолни приложения; 

 имейли и други електронни съобщения, включително SMS, телефон, уеб чат, комуникация на 
интернет страницата/портала или друга комуникация между Вас и Paysafe. 
 

В тази декларация всички те заедно се наричат „услугите на Paysafe“.  

Моля, прочетете внимателно тази декларация, за да разберете нашите политики и практики по 
отношение на Вашите данни и начина на работа с тях. Осъществявайки достъп и използвайки 
услугите на Paysafe, Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат събирани, използвани и 
предавани съгласно съдържанието на тази декларация за защита на личните данни. По 
препоръка на компетентните регулаторни органи Paysafe обявява своите практики относно 
защитата на личните данни по т.нар. „многопластов“ подход. Това означава, че се ангажираме 
да Ви предоставяме само важната информация относно защитата на личните данни за 
използваната услуга на Paysafe, като за тази цел много често тази информация е предоставена 
в „съкратена форма“. Този документ представлява нашата пълна декларация за защита на 
личните данни. Ако имате въпроси във връзка със защитата на личните данни или искате да ни 
дадете обратна връзка, в края на тази декларация ще намерите данни за контакт. 

ДАННИ, КОЯТО СЪБИРАМЕ ОТ ВАС 

Можем да събираме и обработваме както лични, така и нелични данни, които сме събрали от 
Вас. 

Лични и нелични данни 

https://www.paysafe.com/regulatory-disclosure/


 

 

Лични данни са данните, с помощта на които дадено лице може да бъде еднозначно 
идентифицирано. Paysafe събира и нелични данни или може да предостави личните данни в 
анонимизирана форма, за да могат те да изгубят своя уникален личен характер. Нелични данни 
са данните, с помощта на които не може да бъде идентифицирано определено лице. Вие се 
съгласявате Paysafe да събира, съхранява, използва, предава и разкрива нелични данни по своя 
преценка за търговски цели; това включва, напр.: използването на обобщени данни за 
трансакции за търговски цели, напр. за анализи на тенденции, както и използването на анализи 
на данни за проучване и тълкуване на моделите и начините на употреба на платежни 
трансакции. По отношение на използването и разкриването на поверителни данни или данни за 
трансакции от Paysafe с цел изготвяне на компилации, анализи и други отчети, както и 
подготовката и предоставянето на данни в анонимизирана форма, се изхожда от 
предположението, че Paysafe предварително е взела адекватни мерки, за да се избегне 
идентифициране на следното: i) клиенти на Paysafe, с изключение на клиенти, за които Paysafe 
изготвя компилации, анализи или отчети; ii) трансакции, които се използват за подготовка на 
каквито и да е компилации, анализи или отчети. По смисъла на настоящата декларация данните, 
събрани чрез бисквитки или съпоставими технологии, се третират като нелични, тъй като не ги 
комбинираме с лични данни. Ако IP адреси (интернет протокол) или други идентификатори са 
ясно определени от местното законодателство като лични данни и местните закони са 
приложими и за услугите на Paysafe, тогава класифицираме и управляваме тези 
идентификатори като лични данни.    

Обърнете внимание, че Paysafe предоставя услугите си както на отделни потребители, така и на 
компании; ето защо тази декларация за защита на личните данни трябва да бъде четена и 
тълкувана в съответствие с това.  

Събиране на Вашите данни 

Събираме следните данни: 

Данни, които Вие ни предоставяте: Получаваме и съхраняваме всички данни, включително 
лични и финансови данни, които ни изпращате, напр. когато Вие (или Вашата 
фирма):  изпращате запитване или заявление за услугите на Paysafe; се регистрирате и 
използвате услугите на Paysafe; качвате или запаметявате при нас информация с помощта на 
услугите на Paysafe; комуникирате с нас по имейл, SMS, чрез интернет страница/портал, по 
телефона или с други електронни средства. Тази информация най-често включва следните 
данни за Вас и Вашите клиенти: 

 име (собствено и фамилно), дата на раждане, адрес на електронна поща, адрес за фактуриране, 
потребителско име, парола съответно снимка, адрес, националност и страна на пребиваване; 

 номер на главната сметка и дата на валидност на картата, CVC код (код за сигурност на картата), 
данни за банката съответно издателя; 

 информация за закупени стоки, в т.ч. място на закупуване, стойност, час и друга информация 
във връзка с покупката, напр. лични данни за пътувания, когато Вие или Ваш клиент 
осъществявате трансакция за закупуване на билет или други туристически услуги; 

 точки или ваучери от всякакви бонус програми за лоялни клиенти; 

 всички останали данни, които се изпращат от Вас или Вашите клиенти. 
 

Данни, която събираме за Вас: Paysafe получава и съхранява определени данни, веднага щом 
взаимодействате с Paysafe, напр. чрез „бисквитки“ или други съпоставими технологии. Също 
така получаваме определени данни, когато Вашият уеб браузър осъществява достъп до 
услугите на Paysafe, реклами или друго съдържание, които са били поставени на други интернет 
страници от името на Paysafe или когато кликвате на имейли. Това включва: 

 технически данни, в т.ч. IP адрес (интернет протокол) за свързване на Вашия компютър или 
мобилно устройство с интернет, данни за регистрация, вид и версия на браузъра, часова зона, 
използвани приставки и версии на браузъра, операционна система; 
 



 

 

 данни за посещенията или когато отваряте имейл, напр. пълен URL адрес (Uniform Resource 
Locator) на кликстрийм до, през или от нашата(ите) страница(и) (включително дата и час); 
продукти или услуги, които сте разглеждали или търсили; време за отговор на страниците, 
грешки при изтегляне, продължителност на посещенията на определени страници, данни за 
взаимодействията на страниците (напр. превъртания, кликвания и движения с мишката), както и 
методи на изпращане от страницата и всеки телефонен номер, от който се обаждате на отдела 
за обслужване на клиенти. 
Допълнителна информация ще намерите в нашата политика по отношение на бисквитките по-
долу. Виж също раздел „Бисквитки“ в тази декларация. Ако се използват бисквитки, данните в 
тях са специално създадени за имейла/интернет страницата и могат да бъдат получени директно 
чрез връзки в тези имейли/страници. В противен случай използвайте връзката „Контакти“. 

Приложения: Когато изтегляте или използвате предоставени от Paysafe мобилни или настолни 
приложения, получаваме информация за Вашето местоположение и устройство или за 
използваната услуга (включително и мястото на осъществяване на евентуална платежна 
трансакция). Някои устройства осигуряват на приложенията достъп до данни в реално време 
(напр. GPS). Нашите мобилни и настолни приложения могат да събират подобна информация 
от Вашето мобилно устройство или компютър по всяко време, докато изтегляте или използвате 
тези приложения. Винаги се стремим да Ви уведомяваме, ако е необходимо, когато 
възнамеряваме на събираме данни за местоположението в реално време, а също и ако трябва 
да получим Вашето съгласие, освен ако това вече не е разрешено от закона. Можем да 
използваме тези данни за спазване на законовите разпоредби, проверка на собственото ни 
задължение за полагане на дължима грижа, за по-добро разбиране на моделите на 
трансакциите, както и подобряване на потребителското изживяване.  

Електронна поща и други средства за комуникация: Когато комуникираме, можем да 
получаваме информация за Вас и използваните от Вас услуги на Paysafe, напр. кога отваряте 
съобщения от нас или използвате електронни идентификатори (наричани още „отпечатък на 
устройство“) като IP адреси или телефонни номера. 

Събития: Можем да получаваме информация за Вас или използваните от Вас услуги на Paysafe, 
ако сте се регистрирали за събитие на Paysafe. Когато се регистрирате за събитие на Paysafe, 
Вие се съгласявате Paysafe да използва снимки и видео от събитието, на което присъствате, 
като ги раздава на участници в събитието и като ги включва в рекламни материали за бъдещи 
събития; да използва всички впечатления, придобити по време на сесии, в които участвате или 
за които сте дали своя принос, за всякакви цели без ограничения (в анонимизирана форма); 
Paysafe има право да посочва данни като име, титла и фирма във всяко мобилно или настолно 
приложение, което е било използвано във връзка със събитието.  

Данни от други източници: Можем да разкриваме и получаваме данни за Вас с или от други 
източници и да ги добавяме към данните за сметката, дори и да използвате друга наша интернет 
страница или услуга. Работим в тясно сътрудничество с външни доставчици (напр. бизнес 
партньори, финансови институции, търговци, доставчици на технически, платежни и куриерски 
услуги, рекламни мрежи, доставчици на анализи, разследващи услуги, кредитни бюра и служби 
за борба с измамите) и можем да получаваме информация от тях или да им предоставяме 
такава. По-долу е подробно обяснено в какво се изразява работата с кредитните бюра и 
службите за борба с измамите. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДАННИТЕ 

Вашите данни (както е посочено по-горе) включват данни за Вас (или Вашата фирма) и Вашите 
трансакции. Когато ни изпращате данни, вкл. поверителни лични данни за самите Вас или други 
лица, се съгласявате (и потвърждавате, че лицето, на което са данните, е съгласно) да 
използваме тези данни съгласно тази декларация.     

Можем да използваме и споделяме Вашите данни с други фирми от Paysafe Group, техните 
директори, служители, професионални консултанти, подизпълнители и външни доставчици, за 
да улесним тези страни и нас самите при: 



 

 

 Предоставяне на услугите Paysafe на Вас и Вашата фирма, вкл. изпълнението на задълженията 
на Paysafe към Вас или финансови или други институции във връзка с услугите на Paysafe, които 
се предлагат на Вас (или Вашата фирма); 
 

 Изграждане и развитие на нашата компания, включително оптимизиране на нашите интернет 
страници/портали, продукти и услуги; (В определени ситуации това включва използването на 
данни, които попълвате във формуляри, но не ни ги изпращате, напр. като ги използваме за 
оптимизация на нашата страница(и) и да се свържем с Вас от името на отдела за обслужване 
на клиенти по повод на този формуляр). 

 

 Предоставяне на информация, продукти и услуги, които сте поискали или които могат да Ви 
интересуват по наше мнение; 

 

 Управление и прилагане на нашите права, условия за ползване или други споразумения с Вас 
(или Вашата фирма) за предоставяне на услугите на Paysafe, напр. за следните цели: 
  

o оценка на финансови и застрахователни рискове, включително и на Вашето финансово 
състояние (или на Вашата фирма) и всички свързани страни, като например директори, 
акционери и възложители; 

 
o събиране на данни от кредитни бюра и служби за борба с измамите за стандартна 

проверка на Вашата кредитоспособност/кредитен профил и идентичност (или на Вашата 
фирма). Агенциите записват нашите запитвания, до които от друга страна имат достъп и 
други фирми, ако те самите изпратят запитвания за кредитоспособност. Вашият 
кредитен файл ще получи „отпечатък“, независимо от това дали са били одобрени за 
клиент или не. Ако Ви предлагаме услуги, свързани с Вашата фирма, и Вие сте един от 
нейните ръководители, ще поискаме информация от кредитно бюро дали посоченото от 
Вас седалище съвпада с вписаното в съответния фирмен регистър (ако е приложимо). 
За услуги, които предоставяме на нашите клиенти, прилагаме модела на кредитния 
рейтинг. Вашето заявление се анализира с помощта на записите в кредитните бюра по 
отношение на лицето, с което имате обща сметка или подобна финансова връзка. Ако 
това е съвместно заявление и все още не съществува такава връзка, може да бъде 
създадена такава. Тези връзки продължават да съществуват, докато не подадете 
„Уведомление за прекратяване“ в кредитното бюро. Предаваме на кредитните бюра 
подробна информация за Вашите сметки и тяхното управление във връзка с услугите, 
които използвате. Ако не изплатите в срок и пълен размер дължима сума, задължението 
се регистрира от кредитните бюра. Кредитните бюра и службите за борба с измамите 
могат да предават информацията за управлението на Вашите сметки или евентуални 
задължения на други организации с цел извършване на подобни проверки, проследяване 
на Вашето местонахождение и събиране на всички евентуални задължения. След 
приключване на случая записите се съхраняват от съответните бюра в продължение на 
6 години, независимо дали сте изплатили задълженията или сте забавили плащането. 
Ако Ви е необходима допълнителна информация за съвместната ни работа с кредитните 
бюра, можете да се свържете с нас;  

 
o протоколиране и проследяване на цялата информация за трансакциите, които Вие (или 

Вашите клиенти) извършвате във връзка с услугите на Paysafe; 
 

o анализиране и докладване на използването на всякакви бонуси за лоялност от Вас (или 
Вашите клиенти); 
 

o улесняване изброяването или осребряването на всички точки или други активи във 
връзка с програми за лоялност;  
 



 

 

o разследване на всички обстоятелства, при които се оспорват трансакции, бонуси или 
точки; 
 

o обработване, разследване и разрешаване на жалби; или 
 

o уредете плащане на всичките си задължения и въпросите във връзка с Вашата 
несъстоятелност, вкл. проследяване на Вашето местонахождение; 

  

 За предотвратяване, разкриване и преследване на измами или други престъпления, както и за 
подпомагане на други случаи; 
 

 Заедно с други организации можем да осъществим достъп до данните, събрани от службите за 
борба с измамите, намиращи се във Великобритания или други държави, с цел разкриване и 
наблюдение на измами и да ги използваме. Ако получим неточни или неверни данни съответно 
разпознаем или заподозрем опит за измама, можем да предадем данни за Вас (или Вашата 
фирма), с които разполагаме или разполага трета страна, на която сме ги предали, на службите 
за борба с измамите. Освен това Paysafe редовно може да изисква информация за Вас от служби 
или услуги за борба с измамите, дори и да не е налице подозрение за измама. Това включва и 
евентуално записване на поверителни и лични данни, напр. за престъпни деяния, ако сте 
обвинени в такива; 
 

 Paysafe също така участва в инициативи за борба с измамите, при които ще бъдат анализирани 
всички Ваши (или на Вашите клиенти) трансакции и местонахождения. Това включва най-вече 
използване на продукти и услуги на трети страни (включително и съвместно използване на тези 
данни с трети страни) за контрол на трансакции, за разпознаване на модели, които изискват 
разследване, или всяко друго профилиране и оценка на вероятността за измама; 
 

 За подпомагане на разследвания, извършени от Paysafe, други финансови организации или 
външни доставчици при подозрение за извършване на криминални деяния; 
 

 За намаляване на евентуални рискове, свързани със защита на данните, кредитите и като цяло 
в сектора; 

 

 Ако считаме, че представлявате кредитен или друг риск за нашата компания, можем да решим 
да не работим с Вас съответно да прекратим всякакви съществуващи бизнес отношения. В 
случай на съмнение за измама или друго престъпление можем да информираме полицейски 
органи, кредитни институции или служби за борба с измамите, да предприемем правни действия 
срещу Вас или да подкрепим други страни; 
 

 Да получим Вашето мнение за нашите стоки, услуги и интернет страници; 
 

 Да Ви уведомяваме за важни промени или развития на нашата интернет страница или относно 
нашите стоки и услуги; 
 

 За по-добро разбиране на изискванията на нашите клиенти, за извършване на анализи и 
сравнения, за създаване на профили и създаване на възможности за маркетинг (напр. за да се 
определи как Вие или Вашите клиенти използвате нашите услуги, както и за да ориентираме 
нашите услуги и маркетингови предложения към Вашите интереси); това включва най-вече 
обобщаване и предаване на нелични данни, за да се улесни анализът, както и перспективи и 
използване на ниво клиент; 
 

 За изпращане на информация, която по наше мнение може да представлява интерес за Вас, 
включително рекламни и маркетингови материали; по пощата, с имейл, SMS или други (най-вече 
електронни) средства. По всяко време можете да подадете възражение срещу получаването на 
маркетингови материали, както е обяснено по-нататък; 



 

 

 

 За разработване и тестване на продукти и услуги; 
 

 За спазване на местното и националното законодателство, включително стандартни правила за 
карти и искания от полицейски и регулаторни органи; 
 

 Можем да използваме личните Ви данни за целите на маркетинга, пазарните проучвания и други 
съпоставими дейности, дори и ако не сте били одобрени за използване на услугите на Paysafe 
или ако повече не ги използвате. Ако не желаете повече да получавате маркетингови и рекламни 
съобщения от Paysafe, свържете се с нас от раздел „Контакти“. 
 

Ако изпратите или публикувате данни в публичната част на интернет страницата или портала, 
които трябва да бъдат изпратени на други потребители на интернет страницата/портала или на 
трети страни, то имайте предвид, че тези данни могат да се използват от всяка трета страна, 
която има достъп до тях, за всякакви цели.  Публикувате тези данни на Ваш собствен риск и се 
задължавате да изпълните условията за ползване на тази интернет страница. 

РАЗКРИВАНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ 

Не разкриваме данни, с които можете да бъдете идентифицирани, на никого освен посочените 
в тази декларация лица, включително: 

 В рамките на Paysafe Group; 
 

 Кредитни бюра (доколкото е допустимо съгласно условията за ползване или евентуални други 
споразумения), както е посочено по-горе. Ако Ви е необходима допълнителна информация как 
си сътрудничим с кредитните бюра, можете да се свържете с нас;  
 

 Служби за борба с измамите (както е посочено по-горе, в т.ч. британския Институт за борба с 
измамите, Бюрото за финансови измами и престъпления);  
 

 Външни доставчици като кредитни и финансови институции (доколкото това е допустимо 
според условията за ползване или други споразумения): включително финансовата институция, 
в която се намират Вашата банкова сметка (или тази на Вашата фирма) и картовите системи, 
които регулират издаването и използването на кредитни, дебитни, клиентски кредитни или други 
разплащателни карти, алтернативни системи за плащане, както и всички други финансови 
институции, които могат да обработват плащания и не работят под контрола на Paysafe 
съответно Paysafe не поема отговорност за техните действия или бездействия; 
 

 Услуги от външни доставчици: доставчици, които ни подкрепят при предоставяне на услугите 
на Paysafe (напр. при обработка и изпълнение на поръчки, обработка на плащания, управление 
на кредити, рискове за сигурността и от измами, както и маркетингови и пазарни проучвания, 
които се изпълняват по поръчка на Paysafe; 
 

 Долупосоченото е приложимо дотолкова, доколкото е разрешено или се изисква по закон: 
Законово сме задължени да разкриваме Вашите данни на полицейските и регулаторните органи 
по цял свят; в противен случай определяме по наше усмотрение дали това е или не е 
необходимо. Разкриването включва и искания от държавни и публични органи и търговски 
организации, с които сте имали търговски споразумения, за намаляване риска от измама или в 
случай на съдебно производство, по въпросите на националната сигурност или ако преценим, 
че това е в национален или обществен интерес или законоосъобразно по друг начин; 
 

 Прехвърляне на собственост: Paysafe може да купува или продава подразделения или 
дъщерни дружества.  В такъв случай можем да предадем данни за клиентите като бизнес ресурс. 
Освен това е приложимо следното: Ако нашата компания стане част от съвместно предприятие 
(Joint Venture) или бъде продадена на друг стопански субект или се слее с него, Вашите данни 
могат да бъдат разкрити на нашите нови търговски партньори или собственици;  



 

 

 

 Съгласявайки се с това, също така приемате и следното: Вашите данни могат се използват 
и за други цели, за които ще изискаме Вашето разрешение, или се изискват по закон съответно 
са позволени от приложимите закони за защита на личните данни. Освен ако не е изрично 
разрешено, Paysafe няма да продава, отдава, предоставя свободно или разкрива по друг начин 
лични данни на своите клиенти за търговски цели на външни доставчици.  
 

Paysafe или въпросните други доставчици на услуги могат също така да предават за обработка 
плащания или данни на други финансови и подобни институции. Тези външни организации могат 
да обработват и съхраняват личните Ви данни в чужбина; при определени обстоятелства трябва 
да разкрием Вашите данни на чуждестранните органи, за да ги подпомогнем в борбата срещу 
тероризма и други престъпления. Ако седалището на тези организации е извън ЕИП или района, 
в който са били събрани данните, Вашите лични данни могат да не са защитени по същите 
стандарти.  

Наблюдение 

Можем да следим и/или записваме телефонни обаждания, имейли, уеб чатове и всякаква друга 
комуникация с Вас за правни, защитно-технически, обслужващи или учебни цели. Когато 
посетите офисите ни, могат да се използват видеокамери, системи за контрол на достъпа и други 
системи за наблюдение. 

Социални мрежи и медии 

Можем да проверяваме и използваме публични коментари и мнения, които са били публикувани 
в социалните мрежи (напр.Facebook и Twitter) с цел по-добро разбиране на нашите клиенти и 
оптимизиране предоставянето и разработването на услугите на Paysafe.   

МЯСТО НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ 

Данните, които събираме от Вас могат да бъдат прехвърлени и се съхраняват на място извън 
Европейското икономическо пространство („ЕИП“) или района, в който са били събрани.  Тя също 
така могат да бъдат обработвани от персонал, работещ извън ЕИП или района, в който са били 
събрани, от наше име или от името на нашите доставчици. Този персонал може да бъде 
ангажиран с изпълнението на поръчки, обработката на данни за плащания и подкрепа при 
предоставяне на услугите на Paysafe. С изпращането на личните си данни Вие се съгласявате с 
това предаване, съхранение и обработка. Доколкото този персонал действа от името на Paysafe, 
ще предприемем всички необходими стъпки по наша преценка, за да гарантираме, че Вашите 
лични данни ще се обработват по сигурен начин и в съответствие с настоящата декларация за 
защита на личните данни; това може да включва и прилагането на законови механизми за оценка 
на адекватността на законовото прехвърляне. Paysafe обикновено използва одобрените от 
Европейската комисия „клаузи по образец“, когато се сключват договори с трети лица извън ЕИП 
за получаване на данни, които получават данни за обработка на лични данни от ЕИП, които след 
това ще бъдат прехвърлени извън ЕИП.  

Ако вече не сте наш клиент, ще съхраняваме Вашите лични данни в рамките на разумен срок, в 
противен случай толкова дълго, колкото е позволено или предвидено от закона. Повече 
подробности ще бъдат предоставени при поискване.  

Предприели сме мерки, с които гарантираме, че личните Ви данни няма да бъдат изгубени, 
заловени, събирани, използвани, променяни или разкривани от неупълномощени лица. 

Въпреки това защитата и сигурността на Вашите данните зависи и от Вас. Ако сте получили от 
нас парола или код за достъп (или сте избрали такава), които осигуряват достъп до определени 
части на нашата интернет страница/портал, нашите мобилни приложения и т.н., сте отговорни 
за тяхното запазване в тайна. Нямате право да споделяте паролата или кода за достъп с никого. 



 

 

Трябва да гарантирате, че паролата или кодът за достъп няма да се използват от 
неупълномощени лица. Вие предоставяте на Paysafe правото да дава инструкции и информация 
на всяко лице, което въвежда Вашето потребителско име и парола, и се съгласявате да носите 
пълна отговорност за всякаква употреба и действие във връзка с използването на Вашия акаунт. 
Освен това гарантирате, че ще уведомите незабавно Paysafe за всяка промяна в предоставените 
ни данни.  

Предаването на данни по интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно 
за опазването на личните Ви данни, не бихме могли да гарантираме изцяло тяхната сигурност, 
когато ни ги предоставяте през нашата интернет страница; всяко прехвърляне на данни е на 
Ваша лична отговорност. Веднага след като получим данните Ви, задействаме строги процедури 
и защитни функции, с които целим да защитим данните Ви от всеки неупълномощен достъп, 
доколкото това е възможно. 

ВАШИТЕ ПРАВА 

Съгласно действащия Закон за защита на личните данни Вие имате определени права, 
включително правото да преглеждате всички съхранявани лични данни за Вас и можете да 
изискате да направим необходимите промени за коригиране и актуализиране на тези данни. В 
раздел „Контакти“ можете да изискате копие на Вашите лични данни, които съхраняваме. Във 
Великобритания се дължи такса от 10£; при поискване ще Ви информираме за таксите на други 
юрисдикции. Където е приложимо, следните права, свързани с лични данни, са включени в 
законите за защита на личните данни (това също може да бъде обсъдено с нас, виж раздел 
„Контакти“ по-долу: 

 предотвратяване но обработка, когато тя може да доведе до извънредна ситуация или нанасяне 
на вреди; 

 жалби до компетентния орган за защита на личните данни; 

 откриване на съдебно производство с цел обезщетяване поради извънредна ситуация или 
поради нанесени вреди, които са възникнали вследствие на неизпълнението на законите за 
защита на личните данни от наша страна; 

 изискване за ръчна преоценка на някои автоматични процеси за вземане на решения; 

 възражение срещу автоматична обработка; 

 предотвратяване на директен маркетинг; 

 правото за отнемане на съгласието за някои аспекти на обработката от наша страна, особено за 
директен маркетинг; 

 правото да се изисква от нас корекция на неточни или непълни лични данни.   
 

За Великобритания горепосочените права са залегнали в Закона за защита на личните данни от 
1998 г., като тези права по принцип са приложими за всички държави-членки на ЕС. Законите от 
други области, които са приложими за работата Ви с Paysafe, могат да са от значение (и да 
засегнат горепосочените права) и всяко такова право може, ако е приложимо, да бъде заявено 
от раздел „Контакти“. 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТКАТА 

Paysafe обработва личните Ви данни само дотолкова, доколкото сме упълномощени за това от 
закона. Съответните закони се различават в различните области; при поискване ще бъде 
предоставена допълнителна информация. Paysafe обработва данни: 

 въз основа на Вашето съгласие; включително с Вашето предполагаемо съгласие „като 
основа за съвместна работа“ (напр. когато трябва да се направи кредитна справка, преди 
да се отвори акаунт); 

 ако това се изисква за изпълнение на договор между Вас и нас; 



 

 

 ако Paysafe има законен интерес при обработката на данните – при условие, че 
обработката не отменя собствените Ви права и свободи по отношение на каквито и да 
било възражения срещу обработката; 

 ако е предвидено по закон или се изисква от друг аналогичен регламент (напр. пране на 
пари или други проверки срещу престъпността във финансовия сектор).  

БИСКВИТКИ 

Нашата интернет страница използва „бисквитки“ и други технологии, които запазват малък обем 
данни на компютъра или на мобилното Ви устройство, така че браузърът Ви да запазва 
определен вид данни. Онлайн бисквитките (и съпоставими технологии) често се ползват, за да 
може дадена интернет страница или определен портал да разпознават устройството на даден 
потребител без да могат да идентифицират лицето, което ползва компютъра. Тези технологии 
Ви дават възможност за по-лесен достъп до интернет страницата, а на нас ни предоставят 
информация кои части от интернет страницата ни ползвате (или дали сте прочели определени 
имейли). По този начин можем да оценим ефективността на интерент страницата или 
съобщението и да подобрим Вашето потребителско изживяване. 

Сигнали за непроследяване – някои уеб браузъри дават сигнали за непроследяване. В момента 
няма влязъл в сила браншови стандарт, който да определя как интернет страниците и другите 
онлайн услуги да реагират на получаването на подобни сигнали. Ако бъде разработен такъв 
стандарт, Paysafe ще преработи тази декларация; към настоящия момент няма планирани мерки 
за получаването на подобни сигнали.   

Повече информация относно бисквитките (и съпоставимите технологии), както и за това какви 
бисквитки се ползват и с какви възможности разполагате да ги управлявате, блокирате или 
изтривате, можете да откриете на www.allaboutcookies.org, както и в нашата Директива относно 
бисквитките. 

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА НИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

В даден момент декларацията ни за защита на личните данни може да бъде променена. Ако 
направим значителни промени в начина на обработка на данните, ще Ви информираме, като Ви 
изпратим съобщение на тази интернет страница/портал. Датата на последна промяна на 
декларацията за защита на личните данни е посочена в края на страницата. Ваша е 
отговорността редовно да проверявате дали има направени промени в тази декларация за 
защита на личните данни на нашата страница или портал. Ако продължите да използвате 
услугите на Paysafe, Вие се съгласявате с всички промени в нашата декларация за защита на 
личните данни. 

Нашата интернет страница може временно да съдържа връзки към и от интернет страници на 
нашите партньорски мрежи, рекламодатели и дъщерни дружества. Ако последвате такава 
връзка, трябва да сте наясно, че тези интернет страници имат свои собствени политики за 
защита на личните данни и бисквитките и че Paysafe не поема никаква отговорност или 
задължения за страниците на трети страни. 

Тази декларация е с глобален обхват; въпреки това не възнамеряваме да обезсилваме каквито 
и да е права и забрани, които са приложими в съответната област. В такъв случай правата и 
задълженията, посочени в тази декларация, са ясно подчинени на всякаки промени в 
законодателството, като приложимите местни закони имат приоритет.  

КОНТАКТИ 

Приветстваме всякакви коментари, въпроси и запитвания по отношение на това как използваме 
Вашите данни. Ако се възползвате от правата си или желаете да получите допълнителна 
информация във връзка с компаниите на Paysafe Group, за които се отнася тази декларация, 



 

 

изпратете писмо на посочения по-долу адрес с гриф „FAO Privacy Department“ или се свържете 
с нас. 

Отговорникът по защита на личните данни от Paysafe Group е посочен по-долу. Можете да се 
свържете с него на адреса, който е посочен в раздел „Контакти“. 

Mr. Derek A. Wynne 

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

Последната редакция на тази декларация е била на 31 януари 2017 г. 
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