
 

 

Laaja tietosuojaseloste 
 
JOHDANTO 

Tämä tietosuojaseloste koskee yritystä Paysafe Group plc ja konserniin kuuluvia muita yrityksiä, jotka 
käyttävät joskus kauppanimiä kuten Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill ja NETELLER. Lista 
keskeisistä Paysafen tytäryhtiöistä löytyy täältä. Paysafe (tai "me") viittaa kaikkiin yllä mainittuihin 
yrityksiin ja kaikkiin oleellisiin konsernin tytäryhtiöihin. Nämä on koottu listaksi, jonka voit saada Ota 
yhteyttä -kohdan kautta. Paysafe on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi ja käyttää kaikkia sen 
hallussa olevia keinoja, jotta tietojasi käsitellään turvallisesti ja että tietojen keruu, käyttö, tallentaminen 
ja jakaminen tapahtuvat tämän selosteen mukaisesti. "Sinä" tarkoittaa tässä selosteessa yksittäistä 
henkilöä, joka käyttää Paysafe-palveluita (alla olevan määritelmän mukaisesti) tai on aikeissa käyttää 
niitä joko maksamalla itse tai yrityksen toimeksiannosta.  Tässä yhteydessä Paysafen asiakas tai siitä 
kiinnostunut tarkoittaa kaikkia kauppiaita, toimeksiantajia, johon sisältyy asiakkaan toimitus- ja 
talousjohtajat, kaikki muut johtajat ja johtavat toimihenkilöt, osakkaat, kumppanit ja omistajat sekä kaikki 
työntekijät, jotka asiakkaan toimeksiannosta käyttävät tai hyödyntävät Paysafe-palveluita. 
  
Tämä seloste (yhdessä käyttöehtojemme kanssa liittyen kaikkiin hankkimiisi tai käyttämiisi palveluihin) 
koskee: 

 verkkosivu-/portaalitoimintoja ja -palveluita, jotka saat käyttöösi vieraillessasi nettisivuillamme, 
portaaleissamme tai maksumoduuleissa, joita asiakkaamme tarjoavat käyttöön heidän omilla 
verkkosivuillaan; 

 Paysafe-tuotteiden ja -palveluiden käyttöäsi, johon sisältyy kaikki bonus- ja palkkiojärjestelmien käyttö, 
oli kyse pisteistä tai muista ("asiakasbonuksista" tai "kampanjoista’));  

 Paysafe-ohjelmistojen käyttöäsi, mukaan lukien pääte-, mobiili- ja tietokonesovellukset; 

 Sähköpostiviestejä ja muita sähköisiä ilmoituksia mukaan lukien tekstiviestit, puhelin, verkkochatti, 
verkkosivu-/portaali- ja muut kommunikaatiotavat sinun ja Paysafen välillä. 
 

Kaikki nämä yhdessä tarkoittavat "Paysafe-palveluita”.  

Lue tämä seloste huolella, jotta ymmärrät periaatteemme ja käytäntömme koskien tietojasi ja 
tapaamme käsitellä niitä. Kun sinulla on pääsy Paysafe-palveluihin ja kun käytät niitä hyväksyt samalla 
tietojesi keräämisen, käyttämisen ja siirtämisen tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Paysafe 
käyttää tietosuojakäytäntöjen kuvaamiseen "monikerroksista" lähestymistapaa. valvontaviranomaisten 
suosituksesta. Tarkoituksemme on antaa sinulle vain olennaiset tietosuojatiedot liittyen kulloiseenkin 
Paysafe-palveluun ja tähän tarkoitukseen käytämme tietosuojaperiaatteiden lyhyempää versiota. Tämä 
asiakirja on laajempi tietosuojaselosteemme. Löydät yhteystietomme selosteen lopusta, jos haluat 
antaa meille palautetta tai jos sinulla on tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. 

TIEDOT, JOITA SINUUN LIITTYEN KERÄÄMME 

Keräämme ja käsittelemme sekä henkilökohtaisia että ei-henkilökohtaisia tietoja, joita olemme sinulta 
hankkineet. 

Henkilökohtaiset tai ei-henkilökohtaiset tiedot 

Henkilökohtaisiin tietoihin kuuluvat tiedot, jotka ovat yksiselitteisesti yhdistettävissä yksittäiseen 
henkilöön. Paysafe kerää myös ei-henkilökohtaisia tietoja tai voi muuttaa tiedot nimettömiksi niin, että 
ne menettävät yksiselitteisen henkilökohtaisen luonteensa. Ei-henkilökohtaiset tiedot ovat tietoja, joiden 
perusteella yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa. Hyväksyt sen, että Paysafe kerää, tallentaa, 
käyttää, siirtää ja jakaa ei-henkilökohtaisia tietoja oman arvionsa mukaan kaupallisiin tarkoituksiin. 
Siihen kuuluu esim. maksutapahtumista koottujen tietojen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, kuten 
trendianalyyseihin sekä tietoanalyysien käyttö, jotta voitaisiin arvioida ja opiskella maksutapahtumien 
malleja ja käyttötapoja. Jos Paysafe käyttää tai jakaa luottamuksellisia tai maksutapahtumiin liittyviä 
tietoja yhteenvetojen, analyysien tai muita raportteja varten, käytetään näihin koottuja ja ei-
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henkilökohtaisia tietoja vain sillä ehdolla, että Paysafe on tehnyt ennakkoon tarkoituksenmukaisia 
toimenpiteitä välttääkseen, että seuraavat asiat ovat tunnistettavissa: i) Paysafen asiakkaat, 
poikkeuksena asiakkaat, joille Paysafe valmistelee yhteenvetoa, analyysia tai raporttia; ii) 
maksutapahtumat, jotka olivat osana jotain yhteenvetoa, analyysia tai raporttia. Tietoja, joita on saatu 
evästeiden tai niihin verrattavissa olevien teknologioiden kautta, ei tässä yhteydessä käsitellä 
henkilökohtaisina tietoina, koska emme yhdistä niitä henkilökohtaisiin tietoihin. Siinä tapauksessa, että 
IP-osoite (Internetin protokollaosoite) tai muut vastaavat tunnisteet määritellään jonkin paikallisen lain 
mukaan henkilökohtaisiksi tiedoiksi ja jos paikallinen laki koskee myös Paysafe-palveluita, 
käsittelemme tunnisteita siinä tapauksessa henkilökohtaisina tietoina.    

Otathan huomioon, että Paysafe tarjoaa palveluitaan sekä yksityisille kuluttajille, että yrityksille, minkä 
vuoksi tietosuojaseloste koskee molempia ja sitä tulisi lukea ja tulkita tämä silmällä pitäen.  

Tietojen kerääminen 

Keräämme seuraavia tietoja: 

Tiedot, jotka annat meille: Otamme vastaan ja tallennamme kaikki tiedot, mukaan lukien 
henkilökohtaiset ja taloudelliset tiedot, jotka lähetät meille, kun esimerkiksi sinä (tai yrityksesi):  esität 
jonkin kysymyksen tai hakemuksen liittyen Paysafe-palveluihin; kun rekisteröidyt johonkin Paysafe-
palveluun tai käytät sitä; Tiedot, jotka ladataan tai tallennetaan meille Paysafe-palveluiden kautta; 
tiedot, jotka tulevat meille sähköpostiviestien, tekstiviestien, verkkosivujen tai portaalien kautta, 
puhelimitse tai muita sähköisiä väyliä pitkin. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa seuraavat tiedot 
sinusta tai asiakkaistasi: 

 Nimi (etu- ja sukunimi), syntymäaika, sähköpostiosoite, laskutusosoite, käyttäjänimi, salasana ja kuva, 
osoite, kansalaisuus ja asuinmaa; 

 Kortin numero ja voimassaoloaika, CVC-numero (kortin turvakoodi), pankin tai kortin myöntäjän tiedot; 

 Tiedot liittyen joihinkin hankittuihin tuotteisiin, mukaan lukien ostotapahtuman paikka, arvo, kellonaika 
ja muut ostoon liittyvät huomiot, kuten henkilökohtaiset tiedot matkoista, jos sinä tai asiakkaasi maksaa 
lentolipun tai suorittaa jonkin muun matkapalveluun liittyvän maksutapahtuman; 

 Bonusohjelman pisteet tai lahjakortit; 

 Kaikki muut tiedot, jotka sinä tai asiakkaasi välitätte. 
 

Tiedot sinusta, joita keräämme: Paysafe kerää ja tallentaa tiettyjä tietoja heti, kun toimit Paysafen 
kanssa, esim. evästeiden tai muiden vastaavien teknologioiden kautta. Sen lisäksi saamme tietoja, kun 
selaimesi hakee Paysafe-palveluita, mainoksia tai muita sisältöjä, jotka ovat kyseisillä sivuilla Paysafen 
toimeksiannosta tai kun klikkaat sähköpostejasi. Tähän kuuluu seuraavat: 

 Tekniset tiedot, mukaan lukien IP-osoite (Internetin protokollaosoite), joka liittää tietokoneesi tai 
mobiililaitteesi Internetiin, antamasi ilmoittautumistiedot, selaimen tyyppi ja versio, 
aikavyöhykeasetukset, selaimen liitännäistyyppi ja -versio, käyttöjärjestelmä; 
 

 Tiedot sivulla vierailuistasi ja siitä, milloin olet avannut sähköpostisi, kuten esim. koko URL clickstreamin 
(Uniform Resource Locator) joka johtaa verkkosivullemme, kulkee sen kautta ja pois sieltä (mukaan 
lukien päivämäärä ja kellonaika); Tuotteet tai palvelut, joita olet katsellut tai etsinyt; Sivun vastausajat, 
latausvirheet, tietyillä sivuilla käyntien kestot, sivukäyttäytyminen (kuten kuvien vieritys, klikkaukset ja 
hiiren liikkeet) sekä menetelmät, jotka siirtävät sinua sivulta eteenpäin, jokainen puhelinnumero, josta 
soitat asiakaspalveluumme. 
Lisää tietoa löydät edempänä evästeidenkäyttöperiaatteistamme. Katso myös erillistä kappaletta 
Evästeet myöhempänä tätä selostetta. Siinä tapauksessa, että evästeitä käytetään, ilmoitetaan niiden 
käytöstä aina kyseisessä sähköpostissa/yksittäisellä verkkosivulla ja tietoa niistä saadaan suoraan 
linkkien kautta näillä sähköposteissa/verkkosivuilla. Muussa tapauksessa käytä linkkiä Ota yhteyttä. 

Sovellukset: Jos lataat tai käytät Paysafen tarjoamia mobiili- tai työpöytäsovelluksia, saamme tietoja 
muun muassa sijainnistasi ja laitteestasi tai käyttämästäsi palvelusta (mukaan lukien paikan, jossa 



 

 

esim. maksutapahtuma on suoritettu). Jotkin laitteet sallivat sovelluksille pääsyn reaaliaikaisiin tietoihin 
(esim. GPS). Mobiili- ja työpöytäsovelluksemme voivat kerätä milloin tahansa edellä mainitun kaltaisia 
tietoja mobiililaitteeltasi tai tietokoneeltasi samalla kun lataat tai käytät sovelluksiamme. Periaatteessa 
pyrimme ilmoittamaan aina kun tarpeellista, jos aiomme kerätä reaaliaikaisia sijaintitietoja ja pyytää 
siihen lupaasi, siinä tapauksessa, ettei se muutenkin ole lain mukaan kiellettyä. Voimme käyttää tietoja 
lakisääteisten määräysten täyttämiseen, huolellisuusvelvollisuutemme tarkistamiseen, paremman 
ymmärryksen saavuttamiseksi maksutapahtumista sekä tehdäksemme käyttökokemuksestasi 
mahdollisimman hyvän. 

Sähköposti ja muut viestintätavat: Voimme saada tietoja sinusta ja Paysafe-palveluiden käytöstä, 
kun kommunikoimme keskenämme, esim. kun luet viestejämme ja kun käytät sähköisiä tunnisteita 
(kutsutaan myös laitejäljeksi), kuten esimerkiksi Internetin protokollaosoitteita tai puhelinnumeroita 

Tapahtumat: Voimme saada tietoa sinusta ja Paysafe-palveluiden käytöstä, jos rekisteröidyt johonkin 
Paysafe-tapahtumaan. Rekisteröitymällä Paysafe-tapahtumaan hyväksyt sen, että Paysafe käyttää 
kuvia ja videoita tapahtumista, joissa sinäkin olet nähtävissä, jakamalla niitä tapahtumaan osallistuneille 
ja mainosmateriaalina tulevia tapahtumia varten; että voimme käyttää ilman rajoituksia kaikkia 
vaikutelmia, joita meillä tapahtumissa syntyy ja joissa sinä olet mukana tai joissa olet ollut 
vaikuttamassa (anonyymissa muodossa); että Paysafe saa nimetä yksityiskohtaisia tapahtumaan 
liittyviä tietoja, kuten nimesi, tittelisi yrityksen kaikissa mobiili- ja työpöytäsovelluksessa.  

Muista lähteistä peräisin olevat tiedot: Voimme saada tai jakaa tietoja sinusta, jotka ovat peräisin 
muista lähteistä ja lisätä ne tilitietoihimme, jos esimerkiksi käytät jotain muuta meidän verkkosivuamme 
tai muuta tarjoamaamme palvelua. Työskentelemme myös tiiviisti yhdessä kolmansien 
palveluntarjoajien kanssa (esim. liikekumppanit, rahoituslaitokset, tavara-, urakoitsijat, tekniset-, 
maksu- ja jakelupalvelut, mainontaverkostot, analysointipalvelut, tutkijat, luottotietoyritykset ja 
petostentorjuntainstanssit) ja voimme saada heiltä tietoa sinusta tai antaa sitä heille eteenpäin. Lisää 
tietoa luottotietoyritysten ja petostentorjuntainstanssien käytöstä saat edempänä. 

TIETOJEN KÄYTTÖ 

Tietoihisi (kuten yllä mainittu) kuuluvat tiedot sinusta (tai yrityksestäsi) ja maksusuorituksistasi. Jos 
annat meille tietoja – mukaan lukien luottamukselliset ja henkilökohtaiset tiedot – joko sinusta tai muista, 
hyväksyt sen, että (ja vahvistat, että henkilö, jota tiedot koskee, hyväksyy) tietoja käytetään, kuten tässä 
selosteessa on kuvattu.     

Voimme käyttää ja jakaa tietoja muiden firmojen, jotka kuuluvat Paysafe Groupiin, niiden johtajien, 
työntekijöiden, konsulttien, alihankkijoiden ja kolmansien palveluntarjoajien kesken helpottamaan 
kohdallamme seuraavaa: 

 Paysafe-palveluiden tarjoaminen sinulle ja yrityksellesi, mukaan lukien kaikkien velvollisuuksien 
täyttäminen, joita Paysafellä on sinua tai jotakin rahoitus- tai muuta Paysafeen liittyvää tahoa kohtaan 
liittyen Paysafe-palveluihin, joita sinulle (tai yrityksellesi) tarjoamme; 
 

 Yrityksemme laajentaminen ja kehittäminen, mukaan lukien verkkosivujemme/portaaleittemme, 
tuotteidemme ja palveluidemme optimointi; (Tähän kuuluu muun muassa tietojen käyttö, jotka täytät 
lomakkeisiin, mutta joita et lähetä meille, esim. kun käytämme tietoja verkkosivuston/verkkosivustojen 
optimointiin ja olemme sinuun yhteydessä liittyen asiakaspalveluasioihin ja kyseiseen lomakkeeseen.) 

 

 Tietojen, tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, joita olet hankkimassa tai jotka mielestämme voisivat 
kiinnostaa sinua; 

 

 Oikeuksiemme, käyttöehtojemme tai muiden kanssasi (tai yrityksesi kanssa) tehtyjen sopimusten 
hallinnointi ja täytäntöönpano Paysafe-palveluiden tarjoamiseksi, esim. seuraavia tarkoituksia varten: 
  



 

 

o rahoitus- ja vakuutusriskien arvioiminen, mukaan lukien taloudellinen tilanteesi (yrityksesi 
taloudellinen tilanne) ja kaikkien osapuolten tilanne, kuten esimerkiksi johtajien, osakkaiden ja 
toimeksiantajien; 

 
o Tietojen hankkiminen sinusta luottotietoyrityksiltä ja petostentorjuntainstansseilta 

säännöllistä luottokelpoisuuden/luottoprofiilisi (tai yrityksesi) tarkistamista varten. Kyseiset 
tahot kirjaavat tiedustelumme, jotka taas muut yritykset voivat nähdä, kun he tekevät omia 
luottotiedusteluitaan. Luottotiedostosi merkitään tarvittaessa "jalanjäljellä" huolimatta siitä, 
hyväksytäänkö sinut asiakkaaksi vai ei. Jos tarjoamme palveluitamme sinulle yritystä varten ja 
olet yksi johtajista, tiedustelemme luottotietoyritykseltä, onko antamasi yrityksen toimipaikka 
sama kuin rekisterissä (tarpeen mukaan). Kaikkien asiakkaiden kohdalla käytämme 
tarvittaessa luottopisteytystä. Hakemuksesi arvioidaan luottotietoyritykseltä saamiemme 
tietojen avulla liittyen henkilöön, jonka kanssa sinulla on yhteinen tili tai vastaava taloudellinen 
yhteys. Jos kyseessä on yhteinen hakemus ja edellä mainitun laista yhteyttä ei ole olemassa, 
voidaan sellainen muodostaa. Kyseinen yhteys on voimassa niin kauan, kunnes toimitat 
todistuksen sen päättymisestä luottotietoyritykselle. Siinä tapauksessa, että käytät 
palvelujamme, toimitamme yksityiskohtaista tietoa tileistäsi ja niiden hallinnoinnista 
luottotietoyrityksille. Jos et maksa maksettavaa rahasummaa kokonaisuudessaan tai ajoissa, 
tieto avoimesta velkasummasta siirtyy luottotietoyritykselle. Luottotietoyritykset ja 
petoksentorjuntainstanssit voivat antaa eteenpäin tietoja liittyen tilisi hallinnointiin tai 
mahdollisiin velkoihin muille organisaatioille, samanlaisten tarkistusten suorittamiseksi, 
oleskelupaikkasi määrittelemiseksi ja kaikkien velkojen takaisinmaksun vaatimiseksi. 
Asianomaiset yritykset tallentavat tiedot tapauksen päättymisen jälkeen kuudeksi vuodeksi - 
huolimatta siitä, oletko maksanut velat pois tai onko niiden maksu viivästynyt Jos haluat 
lisätietoja luottotietoyritysten käytöstämme, ole yhteydessä meihin; 

 
o kirjaa ylös ja seuraa yksityiskohtaisesti kaikkia maksutapahtumia, jotka suoritat (tai asiakkaasi 

suorittaa) Paysafe-palveluihin liittyen; 
 

o analysoi ja ilmoita omista (tai asiakkaittesi) bonustapahtumien käytöstä; 
 

o mahdollista pisteiden tai muiden bonusohjelmaan liittyvien saldojen käyttäminen;  
 

o tutki kaikki olosuhteet, joissa on erimielisyyttä maksutapahtumien, etujen ja pisteiden suhteen; 
 

o käsittele, tutki ja tee reklamaatioita; 
 

o huolehdi kaikkien velkojen takaisin maksamisesta tai maksukyvyttömyystilanteessa, että 
oleskelupaikkasi ovat jäljitettävissä; 

  

 Petosten tai muiden rikosten estämiseksi, havaitsemiseksi ja oikeudelliseen vastuuseen saattamiseksi 
tai muiden tahojen tukemiseksi asiassa; 
 

 Me ja muut organisaatiot voimme päästä käsiksi ja käyttää Isosta-Britanniasta ja muista maista käsin 
petostentunnistusinstansseilta saatuja tietoja petostentunnistus- ja seurantatarkoituksiin. Jos Paysafe 
saa vääriä tai epätarkkoja tietoja tai tunnistaa tai epäilee vilpillistä toimintaa, voidaan sinuun (tai 
yritykseesi) liittyviä tietoja, joita meillä on hallussamme tai jollakin kolmannella osapuolella on 
hallussaan, jolle olemme tietojasi antaneet, toimittaa petostentunnistusinstansseille. Sen lisäksi 
Paysafe voi pyytää säännöllisesti sinuun liittyviä tietoja petostentunnistusinstansseilta tai -palveluilta, 
vaikka petosepäilyä ei olisikaan. Tähän kuuluu muun muassa luottamuksellisten, henkilökohtaisten 
tietojen tallennus, kuten esimerkiksi liittyen rangaistaviin tekoihin, jos olet sellaisista syytettynä; 
 

 Paysafe osallistuu myöskin petostentunnistushankkeisiin, joiden puitteissa sinä (tai yrityksesi), mukaan 
lukien kaikki maksutapahtumat ja sijaintipaikat arvioidaan. Tähän kuuluu muun muassa kolmansille 



 

 

osapuolille kuuluvien tuotteiden ja palveluiden käyttöönotto (mukaan lukien yhteinen tietojen käyttö 
kolmansien kanssa) maksutapahtumien valvomiseksi, mallien tunnistamiseksi, joihin liittyy 
tutkimustarvetta tai petoksen todennäköisyyden profiloiminen ja arviointi; 
 

 Paysafen, muiden rahoituslaitosten tai muiden kolmansien osapuolten suorittamien tutkimusten 
tukemiseksi rangaistavia toimintoja epäiltäessä; 
 

 Tietosuoja-, sektori- tai luottoriskin vähentämiseksi; 
 

 Jos näemme sinut luotto- tai muuna riskinä yrityksellemme, voimme päättää olla käymättä kauppaa 
kanssasi tai lopettaa mahdolliset olemassa olevat kaupat. Jos sinuun kohdistuu petosepäily, voimme 
ilmiantaa sinut poliisille, luottolaitoksille tai petostentunnistusinstansseille, nostaa suoraan sinua 
vastaan oikeustoimia tai tukea niissä muita; 
 

 Mielipiteiden keräämiseen tuotteistamme, palveluista ja verkkosivusta/verkkosivuista; 
 

 Tärkeistä muutoksista tai uutuuksista tiedottamiseen liittyen verkkosivuihimme, tuotteisiimme tai 
palveluihimme; 
 

 Paremman ymmärryksen saavuttamiseksi koskien asiakkaidemme vaatimuksia, analyysien ja 
vertailujen tekemiseksi, profiilien luomiseksi ja markkinointimahdollisuuksien luomiseksi (esim. jotta 
saataisiin tietoa siitä, kuinka sinä tai asiakkaasi käytätte palveluitamme ja markkinointitarjontaamme ja 
kuinka voisimme kehittää niitä palvelemaan paremmin intressejäsi); tähän liittyy muun muassa ei-
henkilökohtaisten tietojen kokoaminen ja julkaiseminen toimialarajat ylittävien analyysien tekemiseksi 
ja paremman kuvan saamiseksi asiakkaista ja heidän käyttäytymisestään; 
 

 Välittääksemme sinulle tietoja, jotka arvioimme sinulle mielenkiintoisiksi, mukaan lukien markkinointi- 
ja mainosmateriaalit; postitse, sähköpostitse, puhelimitse, tekstiviestillä tai muuten (esim. sähköisesti). 
Voit milloin tahansa halutessasi kieltää mainonnan, kuten myöhempänä on kuvattu; 
 

 Kehittääksemme ja testataksemme tuotteita ja palveluita; 
 

 Noudattaaksemme paikallisia ja kansallisia lakeja, mukaan lukien kortteihin liittyvät säännöt ja poliisin 
ja tarkistusviranomaisten tiedustelut; 
 

 Voimme antaa henkilökohtaisia tietojasi markkinointiin, markkinointitutkimuksiin ja muihin vastaaviin 
toimintoihin, vaikka sinua ei olisikaan hyväksytty Paysafe-palveluiden käyttäjäksi tai ne eivät olisi enää 
käytössäsi. Jos et halua vastaanottaa Paysafeltä enää markkinointi- tai mainosilmoituksia, kerro siitä 
meille Ota yhteyttä -kohdan kautta. 
 

Jos annat tietoja, jotka ovat tarkoitettu julkaistaviksi tai näytettäviksi verkkosivuilla tai portaalissa tai 
toimitettaviksi muille verkkosivun tai portaalin käyttäjille tai kolmansille osapuolille, on sinun oltava 
tietoinen siitä, että kyseisiä tietoja, joihin joku kolmasosapuoli pääsee käsiksi, on mahdollista käyttää 
erilaisiin tarkoituksiin.  Tällaisten tietojen julkaiseminen tapahtuu omalla vastuullasi ja sinä olet 
velvoitettu ottamaan huomioon kriteerit, jotka kyseisten verkkosivujen käyttöön liittyy. 

TIETOJESI LUOVUTTAMINEN 

Emme luovuta tietoja, joista olet henkilökohtaisesti tunnistettavissa, kenellekään muulle, kuin tässä 
selosteessa kuvatuille henkilöille: 

 Paysafe Groupin sisällä; 
 

 Luottotietoyritykset (siinä määrin, kuin se on eri käyttöehtojen ja muiden sopimusten puitteissa 
sallittua), yllä kuvatulla tavalla. Jos haluat lisätietoja luottotietoyritysten käytöstämme, ole yhteydessä 
meihin. 



 

 

 

 Petostentunnistusinstanssit (kuten yllä on kuvattu mukaan lukien brittiläiset instituutit Institute Action 
Fraud, Financial Fraud Action ja Financial Fraud Bureau); 
 

 Luotto- ja rahoituslaitokset kolmansina osapuolina (siinä määrin, kuin se on käyttöehtojen ja 
muiden sopimusten puitteissa sallittua): mukaan lukien luottolaitos, jossa pankkitilisi (tai yrityksesi 
pankkitili) ja korttijärjestelmäsi ovat, joka säätelee luotto-, pankki, asiakas- tai muiden maksukorttien 
myöntämistä ja käyttämistä, vaihtoehtoiset maksujärjestelmät ja kaikki muut rahoituslaitokset, jotka 
voivat käsitellä maksuja ja jotka eivät työskentele Paysafen alaisuudessa ja joiden toiminnasta tai 
laiminlyönneistä Paysafe ei ota vastuuta; 
 

 Kolmansien osapuolten palvelut: toimittajat, jotka tukevat Paysafe-palveluiden tarjoamisessa (esim. 
toimeksiantojen hoitamisessa ja työstämisessä, maksujen käsittelyssä, luottojen hallinnoinnissa, 
turvallisuus-, sektori- ja petosriskeissä sekä markkinointi-, markkinatutkimus- ja kyselytoiminnoissa, 
jotka suoritetaan Paysafen toimesta; 
 

 Seuraava on voimassa, mikäli se lain puitteissa on sallittua tai välttämätöntä: Joissakin 
tapauksissa lakisääteinen velvollisuutemme on luovuttaa tietoja sinusta poliisille ja 
valvontaviranomaisille kaikkialla maailmassa; muuten voimme itse päättää oman harkinnan mukaan, 
onko se sopivaa tai välttämätöntä. Tällaisessa tietojen luovuttamissa on kyse tiedustelupyynnöistä, 
jotka tulevat valtion- tai muilta viranomaisilta tai kauppajärjestöiltä, joiden kanssa sinulla on ollut 
liikesopimuksia, petosriskien minimoimiseksi tai oikeudenkäyntitapauksissa, kansallisissa 
turvallisuuskysymyksissä tai tilanteissa, joissa meidän arvioimme mukaan kansallinen tai julkinen etu 
sitä vaatii tai muissa lainmukaisissa tilanteissa; 
 

 Omistajanvaihdokset: Paysafe voi ostaa tai myydä liiketoiminta-alueita tai tytäryrityksiä.  Tällaisessa 
tapauksessa voimme siirtää asiakastietoja liikeresurssina.  Muuten sovellamme seuraavaa periaatetta: 
kun yrityksemme tulee osaksi yhteisyritystä (Joint Venture) tai se myydään toiselle liikeyksikölle tai se 
yhdistetään siihen, tietojasi voidaan luovuttaa uudelle liikekumppanille tai omistajalle; 
 

 Seuraava pätee suostumuksellasi:  Tietojasi voidaan käyttää myös muihin tarkoituksiin, joita varten 
tarvitsemme aina lupaasi tai jotka ovat lakisääteisiä tai asiaa koskevassa tietosuojalaissa sallittuja. Ellei 
nimenomaisesti ole sallittu, Paysafe ei myy asiakkaidensa henkilökohtaisia tietoja kaupallisiin 
tarkoituksiin kolmansille osapuolille, vuokraa, jaa tai muutoin luovuta niitä. 
 

Paysafe tai muita palveluja tarjoavat kolmannet osapuolet voivat suorittaa maksuja tai käsitellä tietoja 
muiden rahoituslaitosten ja muiden laitosten toimesta. Nämä ulkoiset laitokset voivat käsitellä ja 
tallentaa henkilökohtaisia tietojasi ulkomailla; sinun ja meidän on muun muassa luovutettava tietoja 
ulkomaisille viranomaisille tukeaksemme terrorismin ja muun rikollisuuden torjuntaa. Jos näiden 
organisaatioiden toimipaikka on ETA:n tai sen alueen ulkopuolella, jossa tiedot kerättiin, 
henkilökohtaisia tietojasi ei voida suojella samojen kriteerien mukaan.  

Seuranta 

Voimme seurata ja tallentaa puheluita, sähköpostiviestejä, verkkochatteja ja muuta viestintää kanssasi 
oikeudellisiin, turvallisuusteknisiin, asiakaspalvelullisiin tai koulutustarkoituksiin. Kun käyt 
toimistoissamme, on käytössämme mahdollisesti videokameroita, kulunvalvonta- ja muita 
valvontajärjestelmiä. 

Sosiaaliset verkostot ja mediat 

Voimme tarkistaa ja käyttää yhteisöpalvelusivustoilla (esim. Facebookissa ja Twitterissä) julkaistuja 
kommentteja ja mielipiteitä, jotta voisimme ymmärtää asiakkaitamme paremmin ja optimoida Paysafe-
palveluiden tarjontaa ja kehittämistä.   

HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN SIJAINTI JA TIETOTURVA 



 

 

Keräämämme tiedot sinusta on mahdollista siirtää ja tallentaa Euroopan talousalueen(" ETA:n") 
ulkopuoliseen määränpäähän tai sen alueen ulkopuolelle, jossa ne on kerätty. Henkilöstö, joka 
työskentelee ETA:n ulkopuolella, tai sen alueen ulkopuolella, jossa tiedot on kerätty, voi käsitellä tietoja 
meidän toimestamme tai jonkin alihankkijan toimesta. Tällaista henkilöstöä voidaan käyttää muun 
muassa toimeksiantojen hoitamiseen, maksutietojen käsittelyyn ja Paysafe-palveluiden tarjoamiseen. 
Antamalla henkilökohtaisia tietoja, hyväksyt edellä mainitun kaltaisen tietojen siirtämisen, tallentamisen 
ja käsittelyn. Siinä tapauksessa, että tällainen henkilöstö työskentelee Paysafen toimesta, teemme 
kaikki harkintamme mukaan tarvittavat toimenpiteet, jotta henkilötietojasi käsitellään turvallisesti ja tämä 
tietosuojaseloste huomioon ottaen; tähän sisältyy muun muassa lakisääteisten mekanismien 
soveltaminen tarkoituksenmukaisuuden arvioimiseksi, mikä varmistaa lainmukaisen tiedonsiirron. 
Paysafe käyttää yleisesti EU-komission hyväksymiä "vakiolausekkeita" tehdessään sopimuksia tietojen 
vastaanottamisesta ETA:n ulkopuolelta olevien kolmansien osapuolten kanssa. Nämä saavat tietoja 
ETA:lta henkilökohtaisten tietojen käsittelemiseksi ja tiedot on siinä tapauksessa siirrettävä ETA:n 
ulkopuolelle. 

Sen jälkeen, kun et ole enää asiakkaanamme, säilytämme henkilökohtaisia tietojasi kohtuullisen ajan - 
tai muuten niin kauan, kuin laki sen sallii tai määrää. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä.  

Olemme ottaneet käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistamme, että henkilökohtaiset tiedot eivät häviä tai 
niitä ei kerätä, käytetä, muuteta tai jaeta luvattomasti. 

Mutta tietojesi suojaaminen ja turvallisuus riippuvat myös sinusta itsestäsi. Jos olemme antaneet sinulle 
salasanan tai pääsykoodin (tai jos olet valinnut sellaisia), joilla sinulla on pääsy tiettyihin osiin 
verkkosivuillamme tai portaaliin, mobiilisovelluksiimme jne., olet vastuussa salasanan ja pääsykoodin 
säilyttämisestä luottamuksellisina. Salasanaa tai pääsykoodia ei saa kertoa kenellekään. Sinun on 
pidettävä huoli, etteivät asianosattomat henkilöt käytä salasanaa tai pääsykoodia. Annat Paysafelle 
oikeuden toimia ohjeiden ja tietojen mukaan, jotka tulevat sen henkilön kautta, joka käyttää 
käyttäjätunnusta ja salasanaa, ja sitoudut olemaan täysin vastuussa kaikesta tilisi käytöstä ja 
toiminnasta. Lisäksi vakuutat ilmoittavasi Paysafelle välittömästi meille lähetetystä tiedosta, joka on 
muuttunut.  

Tiedonsiirto Internetissä ei ole täysin turvallista. Vaikka teemme parhaamme suojataksemme 
henkilökohtaisia tietojasi, emme voi taata tietojesi turvallisuutta, kun se siirretään verkkosivustollemme; 
kaikki tiedon siirtäminen tapahtuu omalla vastuulla. Kun olemme saaneet tietosi, käytämme tiukkoja 
menettelytapoja ja turvaominaisuuksia estääksemme kaiken luvattoman pääsyn niihin. 

OIKEUTESI 

Sinulla on tiettyjä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, mukaan lukien oikeus 
tutkia kaikkia henkilökohtaisia tietoja itsestäsi, ja voit kertoa meille tarvittaessa, jos tietoihisi tulee tehdä 
muutoksia tai niitä on korjattava tai päivitettävä. Ota yhteyttä -kohdan kautta voit pyytää kopion 
henkilökohtaisista tiedoistasi, jotka olemme sinusta tallentaneet. Isossa-Britanniasta perimme tästä 10 
£:n suuruisen korvauksen; pyynnöstäsi kerromme sinulle maksuista myös muilla oikeuspaikoilla. 
Seuraavat oikeudet suhteessa henkilökohtaisiin tietoihin voivat sisältyä soveltuvin osin 
tietosuojalainsäädäntöön (voit keskustella tästä kanssamme, katso jäljempänä Ota yhteyttä -kohta): 

 Tietojen käsittelyn estäminen, jos se voisi johtaa hätätilanteeseen tai vahinkoon; 

 Valitukset osoitetaan vastuussa olevalle tietosuojaviranomaiselle; 

 Oikeusprosessin käynnistäminen korvausvaateissa hätätilanteeseen tai vaurioon liittyen, joka on 
aiheutunut tietosuojalakien noudattamatta jättämisestä; 

 Vaatia tiettyjen automaattisten päätöksentekoprosessien manuaalista uudelleenarviointia; 

 Vastalause liittyen automaattiseen tietojen käsittelyyn; 

 Suoramarkkinoinnin esto; 

 Oikeus peruuttaa hyväksyntä tiettyjen käsittelymuotojen osalta meidän puoleltamme, erityisesti koskien 
suoramarkkinointia; 

 Oikeus pyytää meiltä korjausta virheellisistä tai puutteellista henkilötiedoista.   
 



 

 

Iso-Britannian osalta yllä mainitut oikeudet ovat määritelty Data Protection Act 1998 -laissa ja näitä 
oikeuksia sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin. Muiden alojen lait, joita sovelletaan kaupankäyntiin 
Paysafen kanssa, voivat olla tässä yhteydessä tärkeitä (ja vaikuttaa myös yllä oleviin oikeuksiin) ja 
jokainen näistä oikeuksista voidaan huomioida, mikäli se pätee tilanteeseen. Tällaisessa tapauksessa 
ole yhteydessä meihin Ota yhteyttä -kohdan kautta. 

TIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUDELLINEN PERUSTA 

Paysafe käsittelee henkilökohtaisia tietoja vain siltä osin, kuin meillä on siihen oikeudellinen perusta. 
Kyseessä olevat lait vaihtelevat alueittain; lisätietoja on saatavilla pyynnöstä. Paysafe käsittelee tietoja 
yleisesti: 

 Perustuu suostumukseesi, vaikka suostumus oletetaankin annettavan "lähtökohtana kaupan 
syntymiselle" (esim. kun luottotiedot on tarkistettava, ennen kuin tili voidaan avata); 

 Sikäli kun se on tehtävä jonkin sopimuksen puitteissa sinun ja meidän välillämme; 

 Jos Paysafellä on oikeutettu kiinnostus tietojen käsittelyyn - kunhan käsittelyllä ei mitätöidä 
sinun oikeuksiasi ja vapauksiasi mahdollisia vastalauseiden käsittelyä kohtaan; 

 Jos laki tai muu vastaava säädös sitä edellyttää (esim. tarkastukset liittyen rahanpesuun tai 
muut tarkastukset koskien rikollisuutta rahoitusalalla).  

EVÄSTEET 

Verkkosivustomme (ja jotkin sähköpostit) käyttävät evästeitä ja muita teknologioita, jotka tallentavat 
pieniä määriä tietoja tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, jotta selaimeltasi voidaan saada tiettyjä tietoja. 
Evästeitä (tai vastaavia teknologioita) käytetään verkossa usein, ja ne mahdollistavat sen, että 
verkkosivusto tai portaali voi tunnistaa käyttäjän laitteen ilman, että tietokonetta käyttävää henkilöä 
voidaan tunnistaa yksiselitteisesti. Nämä teknologiat auttavat sinua kirjautumaan sisään, käyttämään 
verkkosivustoa ja antamaan meille palautetta siitä, missä verkkosivuston osissa vierailet (tai onko tietyt 
sähköpostit tulleet luetuiksi). Tämä antaa meille mahdollisuuden arvioida verkkosivujen tai viestin 
tehokkuutta ja tarjoamaan sinulle paremman käyttökokemuksen. 

"Älä seuraa" -signaalit - jotkin selaimet antavat "Älä seuraa" -signaaleja. Kuitenkaan tällä hetkellä ei ole 
voimassa teollista standardia, joka määrittelee, miten web-sivujen ja muiden verkkopalveluiden tulisi 
reagoida tällaisten signaaleiden vastaanottamiseen. Jos tällainen standardi kehitetään, Paysafe 
uudistaa tiedonantonsa; tällä hetkellä ei ole kuitenkaan suunnitteilla toimenpiteitä kyseisten viestien 
vastaanottamista varten.   

Lisätietoa evästeistä (ja vastaavista teknologioista) mukaan lukien se, kuinka voit tarkistaa, mitä 
evästeitä on otettu käyttöön ja miten voit hallinnoida, estää tai poistaa niitä, löydät osoitteesta 
www.allaboutcookies.org sekä evästekäytännöistämme. 

MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEMME 

Voimme tehdä ajoittain muutoksia tietosuojaselosteeseemme. Jos teemme merkittäviä muutoksia 
siihen, miten tietojasi käsitellään, tiedotamme siitä tällä sivustolla ja tässä portaalissa. Päivämäärä, jona 
tietosuojaselostetta on viimeksi muutettu, näkyy sivun alareunassa. Jää sinun vastuullesi tarkistaa 
säännöllisesti verkkosivuiltamme ja portaalistamme sekä tästä tietosuojaselosteesta, onko muutoksia 
tehty. Jatkamalla Paysafe-palveluiden käyttöä hyväksyt kaikki muutokset, joita 
tietosuojailmoitukseemme on tehty. 

Verkkosivustomme saattaa ajoittain sisältää linkkejä kumppaniverkostoidemme, mainostajien ja 
tytäryhtiöiden verkkosivuille sekä lisäksi heidän asettamiaan linkkejä. Jos seuraat tällaista linkkiä, sinun 
täytyy olla tietoinen siitä, että näillä sivustoilla on omat tietosuoja- ja evästesäädökset ja että Paysafe 
ei ota vastuuta tai vastaa näistä kolmannen osapuolen sivustoista. 

Tämä julkaisu pätee maailmanlaajuisesti; ei ole kuitenkaan tarkoituksemme ryhtyä ohittamaan mitään 
oikeuksia tai rajoituksia, jotka jollakin alueella vallitsee. Tällaisessa tapauksessa pätee oikeudet ja 



 

 

velvollisuudet, kuten tässä julkaisussa on esitetty, ellei mahdollisissa lakimuutoksissa paikallisesti 
ensisijaisesti sovellettavissa olevassa laissa määritetä toisin.  

OTA YHTEYTTÄ 

Kaikki kommentit, kyselyt ja pyynnöt koskien tietojen käyttöä ovat meidän puoleltamme tervetulleita. 
Jos haluat käyttää jotain oikeuksistasi tai haluat saada lisätietoja Paysafe Groupin yrityksistä, joita tämä 
seloste koskee, voit kirjoittaa meille tunnisteella "FAO Privacy Department" tai ottaa meihin yhteyttä!. 

Paysafe Groupin tietosuojavastaavan tiedot on nimetty alla ja häneen voi olla yhteydessä Ota yhteyttä 
-kohdan kautta tai kirjoittamalla osoitteeseen: 

Mr. Derek A. Wynne 

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

Tämä selostus tarkistettiin viimeksi 31. tammikuuta 2017. 
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