
 

 

Omfattende privatlivserklæring 
 
INDLEDNING 

 Denne erklæring er gældende for Paysafe Group plc. og selskaber i denne gruppe, der kan benytte 
handelsnavne som Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill og NETELLER. Der kan findes en 
liste over datterselskaber her. Reference til Paysafe (eller “Vi”) inkluderer ovennævnte selskaber og 
alle relevante afdelinger i gruppen, der kan ses på en liste i afsnittet Kontakt Os. Paysafe er forpligtet 
til at beskytte dit privatliv og vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige 
oplysninger behandles, indsamles og gemmes sikkert i henhold til denne erklæring. “Du” i denne 
erklæring henviser til den enkeltperson der opnår adgang til eller ansøger om brug af Paysafe 
serviceydelser (som defineret herunder) enten på egne vegne eller som repræsentant for et 
firma.  Dette inkluderer, i relation til em kunde eller potentiel kunde hos Paysafe, enhver handlende og 
enhver ledende medarbejder, inklusive administrerende og økonomisk direktør, enhver anden direktør 
og leder, aktionærer, partnere og medejere af en kunde, samt enhver medarbejder der har adgang til 
eller benytter Paysafe serviceydelser på kundens vegne. 
  
Denne erklæring (sammen med vores betingelser for brugen af enhver serviceydelse du måtte købe 
eller benytte) er gældende for: 

 Website-/portalfunktioner og serviceydelser der leveres til dig under besøg på vores website, portaler 
eller vores betalingspaneler der benyttes af vores kunder på deres websites; 

 når du ansøger om og/eller benytter Paysafe’s produkter og serviceydelser (inklusive enhver loyalty 
eller belønningsstruktur, om pointbaseret eller anden (‘Loyalty’ eller ‘Promotion’));  

 Din brug af software inkluderer terminaler, mobile- og desktopapplikationer leveret af Paysafe; og 

 Email, anden elektronisk meddelelse inklusive SMS, telefon, web chat, website/portal og anden 
kommunikation mellem dig og Paysafe. 
 

Disse er samlet refereret som “Paysafe Services i denne erklæring”.  

Læs venligst denne erklæring grundigt for at forstå vores politik og praksis vedrørende din information 
og hvordan vi behandler den. Ved adgang til og brug af Paysafe Services, accepterer du indsamling, 
brug og videregivelse af din information som angivet i denne erklæring. Paysafe anvender en gradueret 
forklaring af privatlivspolitikker, som anbefalet af myndighederne. Dette betyder, at vi stræber efter kun 
at levere den relevante information for den aktuelle Paysafe Service der anvendes og vi vil ofte benytte 
privatliveserklæringer i kort form. Dette er dog vores omfattende privatlivserklæring. Kontakt Os 
oplysninger findes bagerst i denne erklæring, for feedback eller enhver forespørgsel du måtte have 
vedrørende private oplysninger. 

INFORMATION VI KAN INDSAMLE FRA DIG 

Vi kan indsamle og behandle personlig og ikke-personlig information fra dig. 

Personlig og ikke-personlig information 

Personlig information er information der kan benyttes til unik identifikation af en individuel person. 
Paysafe indhenter også ikke-personlig information, eller kan anonymisere information for at gøre den 
ikke-personlig. Ikke-personlig information er information der ikke tillader en unik identifikation af en 
individuel person. Du accepterer, at Paysafe kan indhente, gemme, anvende, overdrage og udgive 
ikke-personlig information for ethvert forretningsmæssigt formål; for eksempel for aggregerede 
transaktionsoplysninger for kommercielle formål, som trendanalyser og brug af dataanalyse for 
oplæring og indsigt i betalingstransaktionsmønstre og anvendelse. Hvor Paysafe benytter og/eller 
udgiver fortrolig eller transaktionel information ved forberedelse og opsætning af kompilationer, 
analyser og andre rapporter indeholdende aggregeret information og anonymiseret information, vil det 
ske efter rimelige foranstaltninger mod identifikation af enhver i) kunde hos Paysafe udover den kunde 
Paysafe udarbejder kompilation, analyse eller andne rapport for, eller ii) transaktioner der er inkluderet 

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


 

 

i forberedelse af enhver kompilation, analyse eller anden rapport. I henhold til denne erklæring, er 
indhentet information ved cookies og lignende teknologier betragtet som ikke-personlig information, i 
den udstrækning at vi ikke relaterer den til personlig information. I den udtrækning IP adresser (eller 
lignende identifikatorer) er klart defineret som personlig information i henhold til lokal lovgivning, og 
hvor sådan lokal lovgivning er gældende for Paysafe Services, vil vi administrere disse identifikatorer 
som personlig information.  

Bemærk venligst, at Paysafe leverer serviceydelser til både individuelle forbrugere og firmaer, og at 
denne privatlivserklæring er gældende for begge og skal læses og fortolkes respektivt.  

Indhentning af information 

Vi indhenter følgende information: 

Information du afgiver til os: vi modtager og gemmer enhver information inklusive personlig 
information og finansiel information du afgiver til os, inklusive når du (eller dit firma):  Forespørger på 
eller ansøger om brug af Paysafe Services, registrerer for brug af en Paysafe Service, uploader og/eller 
gemmer information hos os ved brug af Paysafe Services, og når du kommunikerer med os via email, 
SMS, website eller portal, eller på telefon eller andet elektronisk medie. Denne information kan 
inkludere din eller din  
kundes: 

 Navn, inklusive fornavn og efternavn, fødselsdato, email adresse, fakturaadresse, bruernavn, password 
og/eller foto, adresse, nationalitet og bopælsland; 

 Korts primære kontonummer, udløbsdato, CVC oplysninger (kortets sikkerhedskode), bank og/eller 
udstederoplysninger; 

 Information vedrørende enhver købt vare, inklusive lokation for købet, værdien, tidspunktet og enhver 
feedback der afgives i relation til købet, inklusive rejserelateret personlig information hvor du eller din 
kunde bestiller flybilletter eller andre rejserelaterede ydelser; 

 Points eller belønninger der er optjent eller indløst i ethvert loyalitetsprogram; 

 Enhver anden information som du eller din kunde afgiver. 
 

Information vi indhenter fra dig: Paysafe modtager og gemmer visse informationer når du benytter 
Paysafe; for eksempel med ”cookies” eller lignende teknologier. Vi indhenter også anden information 
når din webbrowser skaber adgang til Paysafe Services eller annoncering eller andet indhold leveret af 
eller på vegne af Paysafe på andre websites, eller når du klikker i emails inklusive:  

 Teknisk information, inklusive internet protokol (IP) adresse der benyttes til tilslutning af din computer 
eller enhed til internet, din login-information, brosertype og version, tidszoneindstilling, browser plugins 
typer og versioner, operativsystem; 
 

 Information om dit besøg eller om du har åbnet en email, inklusive fuld URL clickstream til, gennem 
eller fra vores website (inklusive dato og klokkeslæt), produkter eller ydelser du har set eller søgt efter, 
siders svartider, downloadfejl, besøgets længde på bestemte sider, sideinteraktionsdata (som scrolling, 
klik og mouse-over) og metoder til bevægelse væk fra siden samt ethvert telefonnummer der er anvendt 
til opkald til vores kundeservice. 
Se venligst også vores politik for cookies herunder, for yderligere information og se det separate cookies 
afsnit i denne erklæring herunder. Når cookies er anvendt, er information om enkelte cookies specifikke 
for email/website og kan indhentes direkte fra links i disse emails/websites. I modsat fald benyttes vores 
Kontakt Os link. 

Applikationer: hvis du downloader eller benytter mobile- eller desktop applikationer leveret af Paysafe, 
kan vi modtage information om din lokation og din enhed eller den service du benytter (inklusive hvor 
en betalingstransaktion udføres). Visse enheder tillader applikationer adgang til realtids 
lokationsinformation (for eksempel GPS). Vores mobile- og desktop applikationer kan indhente denne 
information fra din mobile enhed eller din computer på ethvert tidspunkt under download eller brug af 



 

 

vores apps. Hvor det er påkrævet, vil vi informere dig om vores indsamling af oplysninger i realtid, samt, 
hvor det er påkrævet, indhente din godkendelse af dette med mindre andet er tilladt ved lovgivning. Vi 
kan benytte denne information for legale formål, vores egne kontrolfunktioner, for bedre forståelse af 
transaktionsmønstre og optimering af din oplevelse. 

Email og anden kommunikation: Vi kan modtage information om dig og din brug af Paysafe Services 
når vi kommunikerer med hinanden, inklusive når du åbner meddelelser fra os og fra brugen af 
elektroniske identifikatorer (også kendt som ”enheds fingeraftryk”), for eksempel IP adresser eller 
telefonnumre. 

Events: Vi kan modtage information om dig og din brug af Paysafe Services når du registyrerer dig for 
en Paysafe event. Ved registrering for en Paysafe event, accepterer du at: Paysafe kan benytte dine 
fotos og videoer fra aktuelle event der måtte inkluderer dig, for distribution til andre deltagere i event og 
i vores markedsføringsmateriale for fremtidige events; enhver viden der opnås ved sessioner du 
deltager i og bidrager til kan også anvendes af os (i anonymiseret form) for ethvert formål og uden 
begrænsninger, og at Paysafe kan inkludere dit navn, titel og selskab i enhver mobil- eller desktop 
enhed der benyttes ved event.  

Information fra andre kilder: Vi kan dele eller modtage information om dig med eller fra andre kilder 
og tilføjde den til vores kontoinformation, inklusive din brug af andre websites vi driver eller andre 
ydelser vi leverer. Vi arbejder også tæt sammen med tredjeparter (inklusive, for eksempel, 
forretningspartnere, finansielle institutioner, handlende, underleverandører for tekniske-, 
betalingsmæssige- og leveringsmæssige ydelser, annonceringsnetværker, analyseleverandører, 
søgeinformationsleverandører, kreditreference- og bedragerisikrings bureauer) og kan indhente 
information om dig fra disse eller levere sådan information til disse. Brug af bureauer for kreditreference 
og bedrageribeskyttelse er forklaret herunder.  

BRUG AF DENNE INFORMATION 

Din information, (som angivet herover) vil inkluderer information om dig (og/eller dit firma) og dine 
transaktioner. Hvis du giver os information, inklusive følsom personlig information, om dig selv eller 
andre, accepterer du (og bekræfter at personen den vedrører har accepteret) at vi kan benytte denne 
information som angivet i denne erklæring.     

Vi kan benytte og dele information med andre selskaber i Paysafe gruppen, deres ledere, ansatte, 
professionelle rådgivere, underleverandører og tredjeparts leverandører for at hjælpe os og dem til: 

 Levering af Paysafe Services til dig og din forrretning inklusive opfyldelse af Paysafe’s forpligtelser over 
for dig eller finansielle elle randre institutioner i forbindelse med Paysafe Services vi leverer til dig 
(og/eller din forretning). 
 

 At forbedre og udvikle vores forretning, inklusive uden begrænsninger at optimere vores 
websites/portaler, produkter og ydelser. Dette kan inkludere brug af information du indtaster i formularer 
men ikke afsender til os, for eksempel ve dbrug af denne information til optimering af vores website(s) 
og kontakte dig for kundeydelser i relation til denne formular. 

 

 At levere information, produkter og ydelser til dig efter anmodning eller som vi mener kan være i din 
interesse. 

 

 At administrere og forbedre vores rettigheder, betingelser eller andre kontrakter med dig (og/eller din 
forretning) for levering af Paysafe Services, inklusive: 
  

o Vurdering af finansiel og forsikringsmæssig risiko, inkluisve finansiel position for dig (og/eller 
din forretning) og enhver tilknyttet part som direktører, aktionærer og ledere. 



 

 

 
o Indhente information om dig fra kreditreference bureauer og Berageriforebyggende 

bureauer at kontrollere din (og/eller din forretnings) kreditstatus/profil og identitet på periodisk 
basis. Bureauer vil registrere vores forespørgsler der kan ses af andre selskaber for deres egne 
kreditforespørgsler, og et ”footprint” kan anbringes i din kreditprofil, uanset om du er accepteret 
som kunde eller ej. Når vi leverer ydelser til dig i relation til din forretning, og hvis du er direktør, 
vil vi søge oplysninger fra kreditbureauer vedrørende din bopælsadresse og registrerede bopæl 
i relevante selskabsregister (hvor aktuelt). Vi kan benytte kreditscoring for ydelser til alle 
klienter. Din ansøgning vil blive vurderet ud fra kreditdata relateret for enhver du har en fælles 
konto eller lignende finansiel relation til. Hvis det er en ansøgning i fællesskab og der endnu 
ikke eksisterer en sådan forbindelse, kan den blive oprettet. Disse forbindelser vil forblive aktive 
indtil du registrerer en “ophør af forbindelse” hos kreditbureau. Når du benytter ydelser fra os, 
vil vi levere detaljer om dine konti til kreditbureauer sammen med oplysning om hvordan du 
administrerer dem. Hvis du ikke tilbagebetaler fuldt og rettidigt, vil kreditbureauer registrere 
dine udeståender. Information om hvordan du administrerer dine konti og/eller enhver gæld kan 
leveres til andre organisationer af kreditbureauer for lignende kontroller og sporing af dit 
opholdssted og inddrivelse af udestående gæld. Registrering forbliver aktiv i disse bureauer i 6 
år efter afvikling, uanset måde. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om vores brug af 
kreditbureauer, bedes du kontakte os; 

 
o Registrering og sporing af transaktionsdetaljer for dig (og/eller dine kunder) i relation til Paysafe 

Services. 
 

o Analyse og rapportering om din (og/eller dine kunders) brug af nogen loyalty service. 
 

o Levering af optjening og indløsning af points eller anden belønning i relation til et 
loyalitetsprogram.  
 

o Administrere enthvert forhold ved tvister om transaktioner, belønninger eller points. 
 

o Administrere, undersøge og løse klager, eller. 
 

o Inddrive udeståender i relation til din insolvens. 
  

 At forebygge, registrere og retsforfølge bedrageri eller kriminalitet elle rhjælpe andre til dette. 
 

 At identificere og overvåge information registreret af kreditbureauer, som vi eller andre organisationer 
har adgang til, fra UK eller andre lande, for bedrageri. Hvis der leveres forkert eller unøjagtig information 
og/eller registreres eller mistænkes bedrageri af Paysafe, kan information om dig (og/eller din 
forretning) blive overdraget til kreditbureauer af os eller tredjepart vi har delt denne information med. 
Paysafe kan også indhente information om dig fra kreditbureauer eller services på periodisk basis, 
uanset om der er mistanke om bedrageri. Dette kan inkludere registrering af følsom personlig 
information, som kriminelle anklager. 
 

 Paysafe deltager også i initiativer mod bedrageri der kan inkludere en evaulering af dig (og/eller dine 
kunder), inklusive transaktioner og/eller lokationer. Dette kan involvere brug af produkter og ydelser fra 
tredjeparter (inklusive deling af information med tredjeparter) for overvågning af transaktioner, 
registrere mønstre der kræver undersøgelse eller på anden vis profilere og evaluere risikoen for 
bedrageri. 
 

 At medvirke i enhver undersøgelse udført af Paysafe eller anden finansiel organisation eller anden 
tredjepart ved mistænkt kriminel aktivitet. 
 



 

 

 At mitigere informationssikkerhedsrisiko, sektorrisiko eller kreditrisiko. 
 

 Hvis vi accepterer en kredit eller anden risiko for vores forretning, kan vi beslutte at undlade at gøre 
forretning med dig og/eller opsige eksisterende arrangementer. Hvis vi mistænker bedrageri eller anden 
kriminalitet, kan vi foretage politianmeldelse, registrering i kreditbureau og/eller retsforfølge dig direkte 
og/eller assistere andre i dette. 
 

 For at indhente din mening om vores produkter, ydelser og vores website(s). 
 

 At underrette dig om vigtige ændringer eller udviklinger på vores website eller vores produkter og 
ydelser. 
 

 At forstå vores kunders behov, udføre analyser og sammenligninger, oprette profiler og skabe 
markedsføringsmuligheder (inklusive hvordan du og/eller dine kunder benytter vores ydelser og 
markedsføre tilbud af din interesse), dette kan inkludere indhentning og deling af ikke-personlig 
information for at forenkle tværindustriel analyse, indsigt og anvendelse på kundeniveau. 
 

 At sende dig information vi mener vil interessere dig, inklusive markedsførings- og kampagnematerialer, 
pr. post, email, telefon, SMS eller på anden vis, inklusive elektroniske kanaler. Du kan på ethvert 
tidspunkt frabede dig markedsføring, som beskrevet herunder. 
 

 At udvikle og teste produkter og ydelser. 
 

 At overholde lokale og nationale love, inklusive kortlovgivning og anmodninger fra politi og 
myndigheder, og 
 

 I relation til markedsføring, markedsundersøgelse og lignende aktiviteter, kan vi benytte din personlige 
information til disse formål uanset om du er godkendt for eller fortsat modtager Paysafe Services. Hvis 
du ikke længere ønsker at modtage markedsføring eller kampagneinformation fra Paysafe, bedes du 
kontakte os på Kontakt Os afsnittet. 
 

Hvis du afgiver information for udgivelse eller visning på offenbtlig del af website/portal eller udsendelse 
til andre brugere af website/portal eller tredjeparter, accepterer du at denne information kan benyttes 
af tredjeparter med adgang tilk denne information, til ethvert formål.  Denne information er afgivet af dig 
for egen risiko og du accepterer at overholde betingelserne for brugen af dette site. 

OFFENTLIGGØRELSE AF DINE OLYSNINGER 

Vi offentliggør ikke oplysninger, der kan identifivere dig personligt, til nogen part udover som beskrevet 
i denne erklæring, inklusive: 

 Indenfor Paysafe gruppen; 
 

 Kreditbureauer (hvor det er tilladt i henhold til betingelserne eller anden kontrakt, som beskrevet 
herover). Hvis du ønsker yderligere olysninger om vors brug af kreditbureauer, bedes du kontakte os.  
 

 Bedrageriforebyggende bureauer (som beskrevet herover og inklusive Action Fraud, Financial Fraud 
Action og Financial Fraud Bureau); 
 

 Tredjeparts kredit- og finansielle institutioner (hvor tilladt i henhold til betingelserne eller anden 
kontrakt). Inklusive den kreditinstitution hvor du (eller din forretning) har bankkonto og kort der angiver 
udstedelse og brug af kredit-, debit-, hæve-, indkæbs- eller anden type af kort, alternative 
betalingsformer og enhver anden finansiel institution der kan behandle betalinger og som opererer 
udenfor Paysafe’s kontrol eller ansvarsområde; 
 



 

 

 Tredjeparts leverandører: Leverandører der assisterer os med levering af Paysafe Services, inklusive 
ordrebehandling, ordrelevering, betalingsformidling, kreditadministration, sikkerhed, sektions- og 
bedrageririsiko, og markedsføring, markedsundersøgelse og analyseaktiviteter udført på vegne af 
Paysafe; 
 

 Hvor vi er forpligtet til dette i henhold til lovgivning: Vi kan være påkrævet ved lov at lever 
oplysninger om dig til reguleringsmyndigheder og politi på globalt plan, eller vi kan finde det 
hensigtsmæssigt at gøre dette. En sådan offenliggørelse kan også inkludere anmodninger fra 
regerings- eller offentlige myndighede, eller kommercielle organisationer du har samarbejdet med og 
som vi kontakter for at mitigere berageririsiko, eller med henblik på retslig proces, national sikkerhed 
eller hvor vi skønner det i national og offentlig interesse eller juridisk korrekt at gøre dette; 
 

 Overdragelse af forretning: Paysafe kan opkøbe eller afhænde forretningsenheder eller tilknyttede 
enheder.  I disse tilfælde kan vi overdrage kundeinformation som et forretningsaktiv.  Uden 
begrænsninger i foranstående, hvis vores selskab indgår i en joint venture med, afhændes til eller 
sammenføres med en anden forretningsenhed, kan din information blive overdraget til den nye 
forretningspartner eller ejere, og 
 

 Med den tilladelse:  Din information kan også anvendes for andre formål, hvor du har givet specifik 
tilladelse til dette eller hvor der er påkrævet ved lov eller tilladt ved lov i henhold til betingelserne i 
relevante lovgivning for databeskyttelse. Bortset fra hvor tilladt som angivet, vil Paysafe ikke sælge, 
udleje, dele eller på anden vis afsløre personlig information om sine kunder til tredjeparter for 
kommercielle formål. 
 

Paysafe eller sådan tredjeparts leverandør kan også behandle betalingereller information gennem 
andre finansielle og andre institutioner. Disse eksterne organisationer kan behandle og lagre din 
personlige information i udlandet og vi og de kan være pålagt at afgive disse til udenlandske 
myndigheder i kampen mod kriminalitet og terrorisme. Hvor disse organisationer er placeret udenfor 
EØS eller det område hvor de blev indhentet, er din personlige information muligvis ikke beskyttet efter 
samme standard.  

Overvågning 

Vi kan overvåge eller optage telefonsamtaler, emails, web chat eller andre kommunikationsveje af 
lovgivningsmæssige-, sikkerheds-, kundeservice- eller træningsformål. Ved besøg på vores kontorer 
kan der være anvendt CCTV, adgangskontrolsystemer og/eller andre overvågningssystemer. 

Sociale medier 

Vi kan gennemse og benytte offentlige kommentarer og meninger afgivet på sociale medier (f.eks. 
Facebook og Twitter) for bedre forståelse af vores kunder og vores levering og udvikling af Paysafe 
Services.   

HVOR VI OPBEVARER DINE PERSONLIGE DATA OG DATASIKKERHED 

Den information vi indhenter fra dig kan blive overført til, og opbevaret på, en destination udenfor EØS 
(“EEA”) eller det område hhvor den blev indhentet. Den kan også blive behandlet af personale der er 
placeret udenfor EØS eller det område hvor den blev indhentet, og som arbejder for os eller en 
leverandør. Dette personale kan være engageret i, blandt andet, afvikling af ordrer, betalingsformidling 
og levering af support for Paysafe Services. Ved afgivelse af personlige data accepterer du denne 
overdragelse, opbevaring og behandling. Hvor dette personale arbejder på vegne af Paysafe, vil vi 
træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at din personlige information behandles sikkert og i 
henhold til denne privatlivserklæring, inklusive brugen af passende mekanismer i henhold til 
lovgivningen forat sikre at overdragelsen sker i henhold til lovgivningen. Paysafe benytter generelt 
“model klausuler” som godkendt af den Europæiske Kommission ved kontraktering af tredjeparts 
datamodtagere udenfor EØS der modtager data fra EØS området med henblik på behandling af 
personlige data overført til lokation udenfor EØS 



 

 

Når du ikke længere er kunde hos os, vil vi beholde din personlige information i en rimelig periode, eller 
som tilladt eller krævet ved lovgivningen. Yderligere oplysninger kan leveres på anmodning.  

Vi har truffet foranstaltninger der er designet for at sikre din personlige information mod hændelsesvis 
tab eller uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse. 

Sikkerheden for din information afhænger også af dig selv. Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) 
et password eller adgangskode for adgang til visse dele af vores website/portal eller mobile 
applikationer og lignende, er du ansvarlig for at holde dette password og/eller adgangskode fortrolig. 
Du må ikke dele dit password og/eller adgangskode med nogen. Du skal sikre, at der ikke sker en 
uautoriseret brug af dit password og/eller adgangskode. Du autoriserer Paysafe til at agere på 
instruktioner og information fra enhver person der opretter adgang med dit bruger-ID og password og 
du accepterer at være fuldt ansvarlig for enhver brug og handling der sker under anvendelse af din 
konto. Du accepterer også at underrette Paysafe omgående ved ændringer i enhver information du har 
afgivet til os.  

Overførsel af information via internet er ikke 100% sikker. Selv om vi gør vores bedste for at beskytte 
din personlige information, kan vi ikke garantere sikkerheden for din information der indsendes via vores 
site; enhver afsendelse er for din egen risiko. Når vi har modtaget din information vil vi benytte strenge 
procedurer og sikkerhedsfunktioner for at forsøge at hindre uautoriseret adgang. 

DINE RETTIGHEDER 

Du har visse rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, inklusive en ret til at se den 
personlige information der gemmes om dig, og du kan anmode os om nødvendige ændringer for at 
sikre at den er aktuel og opdateret. Hvis du ønsker en kopi af den personlige information vi opbevarer 
om dig, bedes du benytte Kontakt Os afsnittet. Der er et gebyr på £ 10,- i Storbrittannien, gebyrer på 
andre lokationer (hvis gældende) kan oplyses på anmodning. Hvis gældende, kan 
databeskyttelseslovgivningen også give dig rettigheder i relation til personlig information, der også kan 
oplyses ved brug af Kontakt Os afsnittet herunder: 

 Undlade behandling hvor det kan medføre skade eller problemer. 

 Klage til relevante databeskyttelsesmyndighed. 

 Indlede retslige handlinger med krav om kompensation for skade og ulemper forårsaget af vores svigt 
i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. 

 Kræve manuel revurdering af visse automatiske beslutningsprocesser. 

 Protestere mod automatisk behandling. 

 Forebygge markedføring. 

 Retten til at tilbagekalde tilsagn for visse aspekter af vores behandling, specielt ved markedsføring. 

 Retten til at kræve korrektion af unøjagtige eller ufuldstændig personlig information.   
 

For Storbrittannien er rettighederne angivet i databeskyttelsesloven af 1998 og denne ret er generelt 
gældende for alle EU stater. Lovgivningen for din brug af Paysafe i andre områder, kan dog være 
relevant (og kan også have indflydelse på ovennævnte rettigheder) og enhver rettighed, hvis aktuelt, 
kan udøves via Kontakt Os afsnittet herunder. 

LEGALE BASE FOR BEHANDLING 

Paysafe behandler kun din personlige information hvor vi har den lovlige autorisation til dette. Disse 
love varierer efter lande og yderligere information kan leveres på anmodning. Generelt, vil Paysafe 
enten behandle: 

 På basis af din accept, inklusive hvor accept er pårkævet ”som underlagt 
forretningsbetingelser” (for eksempel hvor det er nødvendigt for at udføre en kreditsøgning 
forud for åbning af en konto). 

 Hvor det er nødvendigt for at gennemføre enhver kontrakt vi har med dig. 



 

 

 Hvor Paysafe har en legitim interesse i at behandle data, så længed enne behandling ikke 
tilsidesætter dine rettigheder og friheder i henhold til at modsætte dig denne behandling. 

 Hvor det er påkrævet ved lov eller lignende regelsæt (for eksempel, kontroller mod 
hvidvaskning eller andre kontroller mod økonomisk kriminalitet).  

COOKIES 

Vores websites (og visse emails) anvender “cookies” og andre teknologier der lagrer små 
informationsmængder på din computer eller enhed, der tillader at indhente en vis information fra din 
webbrowser. Cookies, (og lignende teknologier) er vidt udbredt på internet og tillader et website/portal 
at genkende en brugers enhed, uden unik identifikation af den individuelle person der benytter 
computeren. Disse teknologier hjælper til at gøre det nemmere for dig at logge på vores site, levere 
feedback til os om de dele af vores website du besøger (eller om bestemte emails er blevet læst), så vi 
kan vurdere effektiviteten af vores site eller kommunikation og levere en bedre brugeroplevelse. 

“Do Not Track” signaler – visse webbrowsere udsender “Do not track” signaler. Der er ikke udviklet en 
industriel standard for hvordan websites og andre online services skal reagere på disse signaler. Hvis 
en sådan standard udvikles, vil Paysafe revurdere situationen, men aktuelt reageres ikke på 
modtagelsen af diusse signaler.   

For yderligere information om cookies (og lignendeteknologier), inklusive for at se hvilke cookies der er 
anvendt og hvordan de administreres, blokeres og slettes, se www.allaboutcookies.org og vores 
cookies-politik. 

ÆNDRINGER I VORES PRIVATLIVSERKLÆRING 

Fra tid til anden kan vi ændre vores privatlivserklæring. Hvis vi foretager materielle ændringer i 
behandlingen af din information, vil vi underrette dig via website/portal. Datoen for seneste opdatering 
af privatlivserklæringen er vist nederst på siden. Du er selv ansvarlig for periodisk at besøge vores 
website/portal og denne privatlivserklæring for at se evenuelle ændringer. Ved fortsat brug af Paysafe 
Services accepterer du ændringerne i vores privatlivserklæring. 

Vores site kan, fra tid til anden, indeholde links til og fra websites fra vores partnere, annoncører og 
samarbejdspartnere. Hvis du følger et sådant link, bedes du bemærke at disse websites har deres egen 
privaltlivspolitik og cookies politik og Paysafe ikke påtager sig noget ansvar for disse tredjeparts 
websites. 

Denne erklæring er global i omfang, men er ikke tilsigtet at overskride nogen juridisk rettighed eller 
forbud i noget område hvor sådanne rettigheder eksisterer. I disse tilfælde er rettigehder og forpligtelser 
i denne erklæring gældende, og kun underlagt tilføjelser under gældende lovgivning der har forrang.  

KONTAKT OS 

Alle kommentarer, forespørgsler og anmodninger relateret til brugen af din information er velkommen.  
Hvis du ønsker at udøve din ret eller modtage yderligere information for respektive Paysafe selskaber 
hvor denne erklæring er gældende, bedes du skrive til adressen herunder, mærket FAO Privacy 
Department eller kontakt os. 

Paysafe’s Group Privacy Officer er som angivet herunder, og kan kontaktes via Kontakt os eller på 
adressen herunder. 

Mr. Derek A Wynne 

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

Denne erklæring er sidst revideret den 31. januar 2017 

mailto:data.privacy@paysafe.com


 

 

 

 


