
 

 

ÁTFOGÓ ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY 
 
BEVEZETÉS 

Ez a közlemény a Paysafe Group Kft-re és annak csoport-cégeire vonatkozik, amelyek néha a 
következő kereskedelmi neveket használják, Paysafe, paysafecard, payolution, Fans, Skrill és 
NETELLER. A Paysafe főbb leányvállalatainak listáját itttalálhatja meg. A Paysafe (vagy "mi") cimzés 
tartalmazza a fenti cégeket, valamint a csoport összes releváns leányvállalatait; ezeket egy listában 
foglaltuk össze, amely a „Kapcsolat” paragráfusban található. Paysafe elkötelezte magát a felhasználók 
személyes adatainak védelmére, és minden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy 
a személyes adatokat biztonságosan és ezen közleménnyel összhangban gyűjti, kezeli, használja, 
tárolja és hozza nyilvánosságra. "Ön"ebben a közleményben egy egyént jelent aki a Paysafe 
szolgáltatásokat igénybe veszi (az alábbiakban meghatározott módon) vagy szándékában áll ezeket 
igénybe venni, akár saját maga számára vagy egy társaság (üzlet) megbízottjaként.  Ez magában 
foglalja Paysafe minden ügyfelét vagy potenciális ügyfelét, úgyis mint kereskedőket és ügyfeleket, 
beleértve a vezető és a pénzügyi igazgatókat, az összes többi igazgatósági és vezető alkalmazottat, a 
részvényeseket, a partnereket és egy ügyfél haszonélvezőit es a személyzet tagjait akik egy ügyfél 
nevében a Paysafe szolgáltatásait keresik illetve használják. 
  
Ezen közlemény (a használati feltételekkel együtt, amelyek minden konkrét szolgáltatásra érvényesek 
amit Ön megvásárol vagy használ), a kovetkezőkre vonatkozik: 

 A weboldal- / portál funkciókra és szolgáltatásokra, amelyek rendelkezésére állnak, ha meglátogatja a 
weboldalak, portálok, illetve fizetési modulok által használt ügyfeleinket a saját honlapjukon; 

 Az Ön Paysafe használatára vagy Paysafe termékek és szolgáltatások megrendelésére, beleértve 
bármilyen hűség- vagy ösztönző rendszert, akár pont-rendszerben, vagy más módon, például ("hűség 
bónusz" vagy "promo akció keretében’));  

 A Paysafe által az Ön rendelkezésére bocsájtott szoftver használatára, beleértve terminál,- mobil -és 
szamitógépes alkalmazásokat; 

 E-mail és egyéb elektronikus üzenetekre, beleértve az SMS, telefon, web-chat, honlap- / portál és 
egyéb kommunikációt Ön és Paysafe között. 
 

Mindezekre együtt ebben a közleményben ""Paysafe Szolgáltatásokként ” hivatkozunk.  

Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget hogy megértse a mi betekintésünket és eljárásunkat 
az Ön személyes adataival kapcsolatban, és hogy mi módon kezeljük ezeket. A Paysafe weboldalak 
es szolgáltatások használata által, Ön ezúton beleegyezését adja az On aatainak -gyűjtéséhez, 
felhasználásához és szállításához, az ezen közleményben foglaltak alapján. Az érintett szabályozó 
hatóságok ajánlását követve, a Paysafe kifejti adatvédelmi gyakorlatait a „többrétegű” megközelítés 
alapján. Ez azt jelenti, hogy mi arra törekszünk, hogy Önnek csak az egyes használatban lévő Paysafe 
szolgáltatással kapcsolatos aktuális adatvédelmi információt mutassuk, és hogy erre a célra 
adatvédelmi közleményeket mint amilyen ez is, itt gyakran „rövid formában” prezentáljunk. Azonban ez 
a dokumentum az általunk kiadott átfogó adatvédelmi közlemény. A kapcsolatteremtés részletei a 
közlemény végén találhatóak, arra az esetre ha szeretne nekünk visszajelzést küldeni, vagy bármilyen 
adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van. 

MILYEN INFORMÁCIÓT GYŰJTÜNK ÖNRŐL 

Jogunk van Önről személyes és személytelen információt gyűjteni és azt feldolgozni. 

Személyes és személytelen információ 

Személyes információ olyan adatokat tartalmaz, amelyek révén egy egyént egyértelműen azonosítani 
lehet. Paysafe személytelen adatokat is gyűjt, és képes személyes adatokat kódolni, úgyhogy ezek 
elveszítik egyedi személyes jellegüket. Személytelen információ olyan adatokból áll, amelyek révén egy 
egyént nem lehet egyértelműen azonosítani. Ön elfogadja, hogy Paysafe az On személytelen adatait 
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annak sajat  belátása szerint üzleti célokra rögzítheti, tárolhatja, felhasználhatja, transzferálhatja és 
megoszthatja; ez magában foglalja, pl. összesített tranzakciós adatok felhasználását kereskedelmi 
célokra, mint például trend elemzés, valamint adat analízis alkalmazása a pénzügyi tranzakciós 
szokások és felhasználási módok tamulmányozására és értelmezésére. Amennyiben Paysafe 
bizalmas- vagy tranzakciós adatokat használ vagy nyilvánosságra hoz, személytelen információt 
elkészit és előkészit adat gyűjtés, elemzés és egyéb célra, ez azzal a feltételezéssel történik, hogy a 
Paysafe ésszerű megelőző lépéseket tett, hogy megakadályozza, hogy a következőket azonosítani 
lehessen: i) Paysafe ügyfelek, kivéve az ügyfeleket, akik szálmára Paysafe összeállítja, elemzi vagy 
elkészíti a jelentést; ii) tranzakciók, amelyek az adatok összeállításában, elemzésében vagy a jelentés 
elkészítésében szerepet játszottak Ezen közleménnyel összhangban, a cookie-kal es hasonló 
technológiak segitségével gyűjtott adatokat személytelen információként kezeljük, amennyiben ezeket 
nem kombinaljuk személyes adatokkal. Amennyiben az IP-címek (Internet Protocol) vagy hasonló 
azonosítókat valamilyen helyi jogszabály világosan meghatározott személyes adatoknak tekint és a 
helyi törvény Paysafe szolgáltatásokra is vonatkozik, ezeket az azonosítókat mi személyes adatokként 
kezeljük.    

Kérjük, vegye figyelembe, hogy Paysafe a szolgáltatásait mind az egyéni fogyasztók valamint a 
vállalkozások számára is kínálja; ezért ezen közlemény egyaránt vonatkozik mindezekre, és ezt ezzel 
összhangban kell olvasni és értelmezni.  

Információ Gyűjtése Önről 

Mi a következő információt gyűjtjük: 

Információ amit Ön nyújt nekünk: Mi rögzitunk és tárolunk minden olyan információt, beleértve az 
Ön személyes és pénzügyi adatait, amit Ön küld nekünk, például, ha Ön (vagy az Ön cége):  kérdést 
vagy kérelmet nyújt be Paysafe szolgáltatásokra; valamilyen Paysafe szolgáltatásra föliratkozik vagy 
ezeket használja; a Paysafe szolgáltatásokkal információt föltesz vagy tárol nálunk; kommunikál velünk 
e-mailben, SMS-ben, weboldalon át, vagy egy portál, telefonon vagy egyéb elektronikus készuléken 
keresztül. Ez az információ tartalmazza többek között a következő adatokat Önről vagy az Ön 
ügyfeleiről: 

 Név (keresztnév es családnév), születési dátum, e-mail cím, számlázási cím, felhasználói név, jelszó 
vagy Fotó, cím, állampolgárság és a tartózkodási ország; 

 Elsődleges számla szám és a kártya lejárati dátuma, CVC részletek (a kártya biztonsági kódja), bank 
illetve a kibocsátó részletei; 

 Információt bármely megvásárolt termékről, beleértve a vásárlás helyét, összegét, időpontját és más 
visszajelzest a vásárlással kapcsolatban, mint például utazással kapcsolatos személyes adatokat, ha 
Ön vagy ügyfele repülőjegyet vagy más utazási szolgáltatást vesz igénybe; 

 Bármely hűség-jutalom programban nyert pontokat vagy utalványokat; 

 Minden egyéb információt, amit Ön vagy ügyfele közvetít. 
 

Milyen Információt Gyűjtünk Önről: Paysafe fogad és tárol bizonyos információt, amikor Ön Paysafe-
el kölcsönhatásba kerül, pl. a „cookie-k” vagy hasonló technológián keresztül. Továbbá bizonyos 
információkat gyűjtünk, amikor az Ön böngészője Paysafe szolgáltatásokat, reklámokat és egyéb 
tartalmat mutat amit Paysafe által vagy nevében más weboldalakon ajánlanak Önnek, vagy ha E-mail-
ekre kattint. Ez magában foglalja a következőket: 

 Műszaki adatokat, például az IP-címet (Internet Protocol), amit a számítógép vagy mobil eszköz 
használ az internethez valo csatlakozásra, a böngésző adatait, típusát és változatát, időzóna-beállítást, 
a böngésző plug-in típusait és változatait, a szamítógép működési rendszerét; 
 

 információt az Ön látogatásairól vagy hogy mikor nyitja ki az e-mail-eit, mint például a teljes URL 
(Uniform Resource Locator) clickstream a mi weboldalunkhoz, weboldainkrol vagy weboldalainkon 
keresztül (beleértve a dátumot és időpontot); Termékeket vagy szolgáltatásokat amiket Ön megnézett 
vagy keresett; Reakcióidőt, oldalak sikertelen letöltését, az egyes oldalak látogatásának időtartamát, 



 

 

kölcsönhatásokat (például görgetést, kattintást és az egér mozgatását), valamint a módszereket amik 
elcsalják Önt az oldalról, és minden telefonszámot, ahonnan ügyfélszolgálati számunkat fölhívja. 
Tovabbi információt a Cookie-kra vonatkozó irányelveinkben talál, lentebb. Lásd még a külön „Cookie-
k” részt az alábbiakban. Ha cookie-kat használunk, az információ amit ezek gyűjtenek, kifejezetten az 
E-mail / honlap tartalmára vonatkozik, és közvetlenül ezen E-mail-ekkel es honlapokkal áll 
összefüggésben. Egyeb informácioert kattintson a "Kapcsolat" linkre: 

Alkalmazások: Ha Ön letölt vagy használ Paysafe által nyújtott mobil vagy asztali számitógépes 
alkalmazást, a következő információt kapjuk: az alkalmazas helyét, és az eszközökön keresztül az 
alkalmazások szolgáltatásának helyét (beleértve a bármilyen tranzakciót). Néhány eszköz 
engedélyezheti az alkalmazások ún. valós idejű adatait (pl. GPS). Mobil és asztali alkalmazásaink 
bármikor gyűjthetnek ilyen információkat az Ön számítógépéről vagy mobil készülékéről, miközben 
alkalmazásainkat letölti vagy használja. Mindig törekszünk arra, hogy ha szükséges értesítsük Önt a 
pillanatnyi tartózkodási helye adatainak gyűjtéséről, beszerezzük hozzájárulását is, amennyiben nincs 
rá eleve törvényi felhatalmazás. Az ilyen információkat a törvényi kötelezettségeink betartására, saját 
gondoskodási kötelezettségünk ellenőrzésére, a tranzakciós minták jobb megértésére és az Ön 
felhasználói élményének optimalizálására használjuk. 

e-mail és egyéb kommunikációs eszközök: Önről és a Paysafe szolgáltatások használatáról úgy 
kaphatunk információkat, ha kommunikálunk egymással, pl. ha megnyitja a tőlünk kapott híreket vagy 
ha használ olyan elektronikus jelölőt (készülék lenyomatnak is hívják), mint pl. az internet protokol 
címei, telefonszámok. 

Események: Kaphatunk Önre vagy a Paysafe szolgáltatások használatára vonatkozó információkat 
akkor is, ha regisztrál egy Paysafe eseményre. Egy Paysafe eseményre történő regisztrációval hozzá 
járul, hogy a Paysafe az esemény olyan fotóit és videóit, amin Ön is látszik használja a résztvevők 
közötti terjesztésre és a későbbi események reklámanyagaiban; minden az Ön részvételével ill. 
közreműködésével megtartott ülésen szerzett benyomást tetszés szerinti célra, korlátozás nélkül 
(anonimizált formában is) felhasználjunk; a Paysafe megemlítheti az Ön egyes adatait, mint pl. a nevét, 
titulusát, cégét, minden az eseménnyel kapcsolatos asztali vagy mobil alkalmazásban.  

Más forrásokból származó információk: Az Önről szóló más forrásokból származó információkat 
kiadhatjuk vagy megkaphatjuk és hozzáfűzhetjük a számlainformációihoz akkor is, ha pl. valamelyik 
másik, általunk üzemeltetett weboldalt vagy általunk nyújtott szolgáltatást használ. Ezen túlmenően 
szoros együttműködésben dolgozunk harmadik szolgáltatókkal (pl. üzleti partnerekkel, pénzügyi 
intézményekkel kereskedőkkel, műszaki alvállalkozókkal, fizetési és szállítási szolgáltatókkal, elemző 
szolgáltatókkal, kutatókkal, hitelinformátorokkal, csalás elleni intézményekkel) és információkat 
kaphatunk Önről, Öntől, vagy adhatunk át Önnek. A hitelinformációk használatát és a csalás elleni 
intézményeket később magyarázzuk el.  

AZ INFORMÁCIÓK HASZNÁLATA 

Az Ön információihoz tartoznak (a fent megadottak szerint) az Önről (ill. a cégéről ) és a tranzakcióiról 
szóló információk. Amennyiben Ön információkat - beleértve a bizalmas személyi adatokat is - közöl 
velünk önmagáról vagy másokról, ezzel kinyilatkoztatja, hogy Ön (és tanúsítja, hogy a személy, akinek 
az információiról szó van) egyetért azzal, hogy mi ezeket az információkat a jelen közleményben 
megadott módon használjuk.     

Ezeket az információkat megoszthatjuk és használhatjuk a Paysafe csoport más cégeivel, igazgatóival, 
munkatársaival, hivatásos tanácsadóival, alvállalkozóival és külső szolgáltatóival, hogy ezen 
résztvevők számára megkönnyítsük az alábbiakat: 

 Paysafe szolgáltatások nyújtása Önnek ill. cégének, beleértve a paysafe Önnel vagy bármely pénzügyi 
intézménnyel szemben az Önnek (vagy cégének) nyújtott Paysafe szolgáltatásokkal kapcsolatos 
kötelezettségeinek teljesítését is; 
 

 Vállalkozásunk bővítését és fejlesztését, beleértve a weboldalunk/portálunk, termékeink és 
szolgáltatásaink optimalizálását is; (Ide tartoznak egyebek mellett az adatlapokba beírt, de nem nekünk 



 

 

elküldött információinak használata, pl. ezen információkat a weboldalaink optimalizálására használjuk 
és felvesszük önnek a kapcsolatot ügyfélszolgálati célra ezzel az adatlappal kapcsolatban.) 

 

 Azon információk, termékek és szolgáltatások nyújtása, amiket Ön igényelt tőlünk vagy amik 
megítélésünk szerint érdekesek lehetnek az Ön számára; 

 

 Jogaink, használati feltételeink vagy más megegyezéseink kezelése és érvényesítése, az Önnek (ill. 
cégének) nyújtott Paysafe szolgáltatásokkal kapcsolatban, pl. az alábbi célokra: 
  

o Pénzügyi és biztosítási kockázatok elemzése, beleértve az Ön (ill. cégének) és a kapcsolódó 
partnereknek, pl. igazgatók, résztulajdonosok és megbízók vagyoni helyzetét is; 

 
o Önre vonatkozó információk beszerzésehitelinformációs helyekről és csalás elleni 

intézményektől az Ön (ill. cége) hitelképességének/hitelprofiljának rendszeres ellenőrzése 
céljából. Az ügynökségek jegyzőkönyvezik megkereséseinket, amiket más cégek is 
megtekinthetnek, amennyiben saját hitelinformációs kérdésüket benyújtják. Hitelezési adatait 
u.n. "lábnyommal" látjuk el - akár elfogadtuk ügyfélként, akár nem. Amennyiben cégével 
kapcsolatos szolgáltatást ajánlunk, és Ön annak egyik igazgatója, a hitelinformációs helyeken 
tudakozódunk afelől, hogy az Ön által megadott székhely egyezik-e a cégnyilvántartásban 
szereplővel (amennyiben alkalmazható) A szolgáltatásink nyújtásához minden ügyfelünknél 
alkalmazhatunk egy hitel-pontozási modellt. A hitelinformációs helyektől származó információk 
alapján kérelmét arra a személyre nézve értékeljük, akivel közös számlát vezet vagy azzal 
egyenértékű gazdasági kapcsolatot ápol. Amennyiben közös kérelemről van szó és még nincs 
ilyen kapcsolatuk, az létrehozható. Ezek a kapcsolatok addig állnak fenn, amíg be nem nyújt 
egy "feloldási végzést" a hitelinformációs helyen. A mennyiben igénybe veszi 
szolgáltatásainkat, továbbítjuk a hitelinformációs helyeknek a számlája részleteit és annak 
kezelését. Amennyiben egy esedékes összeget nem teljes összegben vagy nem időben fizet 
meg, a fennálló tartozása bekerül a hitelinformációs rendszerbe. A számlakezelésére ill. az 
esetleges tartozására vonatkozó információk továbbíthatók a hitelinformációs helyeknek és a 
csalás elleni intézményeknek, hogy hasonló ellenőrzéseket végezzenek, kövessék 
tartózkodási helyét és visszaszerezzék az összes esetleges tartozását. Az adott ügynökségek 
az eset lezárása után 6 évig tárolják ezeket az adatokat - függetlenül attól, hogy kiegyenlítette-
e vagy késedelembe esett. Amennyiben további információkat szeretne a hitelinformációs 
adatok használatáról, lépjen kapcsolatba velünk; 

 
o jegyzőkönyvezze és kövesse a tranzakciók összes részletét, amiket Ön (ill. ügyfelei) a 

Paysafecard szolgáltatással kapcsolatban indított; 
 

o elemezze és jelentse az Ön (ill. ügyfelei) által használt minden hűség-bónuszt; 
 

o tegye lehetővé az esetleges hűség-bónusz programok összes pontjának vagy más 
kedvezményének listázását és beváltását;  
 

o vizsgáljon meg minden körülményt, amik alapján a tranzakciók, prémiumok vagy pontok 
vitathatók; 
 

o kezelje, vizsgálja és oldja meg a reklamációkat; vagy 
 

o gondoskodjon minden adósságának kiegyenlítéséről vagy a csődjével kapcsolatban, a 
tartózkodási helyének visszakövethetőségét is beleértve; 

  



 

 

 A csalások és más bűncselekmények megelőzése, felismerése és büntetőjogi üldözése céljából és 
mások ezirányú támogatására; 
 

 A csalások felismerése és követése céljából Mi és más szervezetek hozzáférhetünk a csalás elleni 
intézmények Nagy-Britanniában és más országokban szerzett információihoz és használhatjuk azokat. 
Amennyiben a Paysafe hamis vayg bizonytalan információkat kap ill. csalárd tevékenységet fedez fel 
vagy vélelmez, az Önre (ill. cégére) vonatkozó információkat, amiket mi vagy harmadik fél adott ki, a 
csalás elleni intézményekhez továbbíthatjuk. Ezen túlmenően a Paysafe rendszeresen kérhet Önről 
információkat a csalás elleni intézményektől, még ha nem is áll fenn csalás gyanúja. Ide tartoznak 
egyebek mellett a bizalmas személyi adatok, pl. a büntethető cselekedetekről, amennyiben Önt ilyennel 
vádolják. 
 

 Ezen kívül a Paysafe részt vesz a csalások elleni kezdeményezésekben, amik keretében értékeljünk 
az Ön (ill. ügyfeleinek) összes tranzakcióját ill. tartózkodási helyét. Ez magában foglalja többek között, 
a termékek és szolgáltatások használatát harmadik felek által (beleértve az információk megosztását 
az ilyen harmadik féllel) a tranzakciók / ügyletek felismerését, minták vételét vizsgálatok céljára, vagy 
bármely más, profilalkotás és a csalás valószínűségének felmérése céljaból; 
 

 bármely Paysafe-en keresztül végzett vizsgálat elősegítését amely más pénzügyi szervezetet, vagy 
más, harmadik felet gyanúsít bűncselekménnyel; 
 

 Az információ-védelem,- szektor- vagy hitel-kockázatok enyhítését; 
 

 Amennyiben mi Önt kockázatnak tekintjük a hitelintézetünk számára, mi fönntartjuk a jogot hogy úgy 
döntsünk, nem lépünk üzleti kapcsolatba Önnel, vagy lezárjuk a már meglévő üzleti kapcsolatot. Csalás 
vagy más bűncselekmény gyanúja esetén jogunkban áll Önt a Rendőrségnek, más hitelintézeteknek, 
illetve csalás elleni intézményeknek följelenteni, közvetlen jogi lépéseket tenni Ön ellen, vagy mások 
által tett ilyen lépéseket támogatni; 
 

 Öntől a termékeinket, szolgáltatásainkat és weboldalainkat megtagadni. 
 

 Annak érdekében hogy bejelentsünk honlapunkat vagy az áruinkat és szolgáltatásainkat érintő fontos 
változásokat vagy fejleményeket; 
 

 Ahhoz, hogy jobban megértsük az ügyfeleink igényeit, hogy elemzéseket és összehasonlításokat 
végezzünk, hogy profilokat és marketing lehetőségeket hozzunk létre a (pl. annak meghatározására, 
hogy Ön vagy az Ön ügyfelei hogyan veszik igénybe a szolgáltatásainkat, és hogy a szolgáltatásaink 
és direkt marketing ajanlataink jobban megfeleljenek az Ön érdekeinek); ez magában foglalja a 
személytelen információ gyűjtését és megosztását az ágazatközi elemzés valamint az ügyfél szintjén 
a betekintés és használat megkönnyítésének érdekében; 
 

 Hogy információt közöljünk, amely a mi véleményünk szerint az Ön számára érdekes lehet, beleértve 
a marketing és promóciós anyagokat; postai úton, e-mail, telefon, SMS vagy más (többek között, 
elektronikus) úton. Ön bármikor fellebbezhet marketing anyagok elfogadása ellen, az alábbiak szerint: 
 

 Termékek és szolgáltatások kifejlesztésére és tesztelésére; 
 

 Ahhoz, hogy a helyi és nemzeti törvényeket, beleértve az egységes, kártyára vonatkozó szabályokat 
és a rendőrség és a felügyeleti hatóságok megkeresését kövessük; 
 

 Ami a marketinget, a piackutatást és hasonló tevékenységeket illeti, az Ön személyes adatait jogunk 
van a fenti célokból használni, még akkor is, ha nem fogadtuk el Önt mint Paysafe szolgáltatások 
használóját, vagy ha Ön ezeket a szolgáltatásokat már nem veszi igénybe. Ha Ön azt szeretné, hogy 
semmilyen Paysafe marketing vagy reklám üzenetet se kapjon, kérjük sziveskedjék ezt velünk a 
„Kapcsolat"-on keresztül közölni. 
 



 

 

Ha Ön információt tett közzé ami megjelenik a weboldal vagy portál nyilvános részeiben, vagy amely 
információ a honlap vagy portál többi felhasználójának van cimezve, Önnek világosan számolnia kell 
azzal, hogy ezt az információt bármely harmadik fél, amely hozzáfér az információhoz fel tudja 
használni bármilyen célra.  Ezt az információt Ön a saját kockázatára teszi közzé, és elfogadja, hogy 
ezek megfelelnek a honlap használatára vontatkozó feltételeknek. 

AZ ÖN ADATAINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

Mi senki mással nem osztjuk meg az Önről szerzett adatokat amelyekkel Önt személyesen azonositani 
lehet, az ezen közleményben leírt személyeken kívül, beleértve: 

 A Paysafe Group keretein belül ; 
 

 hitelinformációs irodák (amennyiben engedélyezett valamilyen használati feltétel, vagy egyéb 
megállapodás alatt), a fentiek szerint. Amennyiben további információt szeretne a hitelinformációs 
adatok használatáról, sziveskedjék kapcsolatba lépni velünk; 
 

 Csalás elleni létesítmények(Amint a fentiekből kitűnik, ezek közott van a brit Action Fraud Institute = 
Akció Csalási Intezet, Financial Fraud Action = Pénzügyi Csalás Akció, és Financial Fraud Bureau = 
Pénzügyi Csalás Iroda); 
 

 Harmadik hitel- és pénzintézetek(amennyiben valamilyen használati feltételek vagy egyéb 
elrendezések alapján engedélyezett): beleértve a pénzügyi intézményt, amelynél Ön a bankszámláját 
(vagy a vállalatáét) fönntartja, amely a kártya rendszert működteti és hitel-, bank- ügyfél hitel, vásárlási 
vagy egyéb fizetési kártyák, alternatív fizetési rendszerek kibocsátását és használatát szabályozza, 
valamint egyéb pénzügyi intézmények amelyek a kifizetéseket képesek feldolgozni, és nem Paysafe 
ellenőrzése alatt működnek, vagy amelyek tetteiért vagy mulasztásaiért Paysafe nem vállal 
felelősséget; 
 

 Külső szolgáltatások: Ellátók akik támogatnak minket Paysafe szolgáltatások nyújtásában (pl. 
megrendelések feldolgozásával és megbízások végrehajtásával, a fizetési feldolgozás, hitel kezelés, a 
biztonsági-, szektori- és csalás veszély elháritásában, valamint marketing, piackutatás és felmérési 
tevékenységeinkben, amely tevékenységeket Paysafe nevében folytatnak; 
 

 a következő érvényes, amennyiben törvényesen engedélyezett vagy megkövetelt: c Mi többek 
között jogilag kötelesek vagyunk tájékoztatást nyújtani a bűnüldöző és a szabályozási ügynökségek 
számára az egész világon; egyébként jogunk van megállapítani, hogy ez szükséges-e vagy megfelelő, 
saját belátásunk szerint.  Ezen tájékoztatások közé tartozik többek között ha kormányzati vagy 
állami hatóságok vagy olyan kereskedelmi szervezetek érdeklődnek Ön felol, amelyekkel Ön 
korábban kereskedelmi viszonyban állt, a kockázatok mérséklésére vagy csalás / jogi eljárás 
kezdeményezése esetén, nemzetbiztonsági kérdésekkel, vagy ha a mi saját belátásunk szerint 
ez nemzeti vagy közérdekű vagy egyébként jogszerű; 
 

 Üzleti transzferek: Paysafe-nek jogában áll vásárolni vagy eladni üzleti egységeket vagy 
leányvállalatait.  Ebben az esetben jogunkban áll ügyfél-információt üzleti erőforrásként átadni az új 
tulajdonosnak. Ellenkező esetben a következő érvényes: Ha a társaság része lesz egy közös 
vállalkozásnak (joint venture), vagy ha mi eladjuk egy másik társaságnak, illetve az eladott részünk egy 
másik társaság részévé válik, jogunk van az Ön adatait az új üzleti partnerrel vagy tulajdonossal 
megosztani; 
 

 Amennyiben Ön elfogadja, akkor: Az Önről szerzett információt más célokra is fel lehet használni, 
amely esetben mindenkor szükségünk van az Ön engedélyére kiveve ha a adatvédelmi törvények ezt 
előírjak vagy a vonatkozó törvény ezt megengedi. Amennyiben ez nem kifejezetten engedélyezett, 
Paysafe nem adja el az ügyfelei személyes információjat kereskedelmi célból harmadik feleknek, 
berletben, publikációban vagy más nyilvános módon. 
 

Paysafe vagy más említett harmadik szolgáltató fél jogosult a fizetési tranzakcióit vagy információját 
más pénzügyi és egyéb intézményeknek átadni feldolgozás céljából. Ezek a külső intézmények 



 

 

jogosultak a személyes adatokat külföldön feldolgozni és tárolni; ők és mi is kötelezve vagyunk az 
adatokat a külföldi hatóságok számára elérhetővé tenni annak érdekében, hogy támogassuk őket a 
terrorizmus elleni küzdelemben és más bűncselekmények elháritásában. Ha ezen intézmények ülése 
az EGT-n vagy az alapitasi területükön kívül esik, akkor az Ön személyes adatainak védelmére nem 
mindig vonatkoznak azonos normák.  

Megfigyelés 

Telefonhívásokat, e-maileket, internetes chatet és egyéb kommunikációt Önnel a jogi, 
biztonságtechnikai, vevőszolgálati vagy képzési célokra megfigyelhetünk, vagy rögzithetünk. Amikor 
meglátogatja irodáinkat, ott többek között videokamerák, beléptető rendszerek vagy egyéb megfigyelő 
rendszerek vannak használatban. 

Szociális Hálózatok és Média 

Mi nyilvános megjegyzéseket és véleményeket, amelyek a szocialis hálózatok weboldalain (pl. 
Facebook és Twitter) jelennek meg, ellenőrizhetünk es felhasználhatunk arra a célra, hogy jobban 
megismerjük ügyféleinket és a Paysafe szolgáltatások rendelkezésre bocsájtását és ezek fejlesztését 
optimalizálni tudjuk.   

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAINAK TÁROLÁSA ÉS BIZTONSÁGA 

Az információt amit mi Öntől gyűjtünk jogunkban áll az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") kívülre 
vagy azon területen kivülre ahol az adatokat gyűjtottük, küldeni es ott tárolni. Ezen kívül az adatok 
feldolgozhatóak az EGT-n kívül , vagy a területen kívül ahol azokat gyűjtötték, személyzet által akik a 
mi vagy egy beszállítónk alkalmazásában állnak. Az ilyen személyzetet többek között a megbízások 
végrehajtására, a pénzügyi tranzakciók részleteinek feldolgozására vagy Paysafe szolgáltatások 
támogatására vetjük be. Ön személyes adatainak beküldésével hozzájárul az ilyen adat-átadáshoz, 
tároláshoz és feldolgozáshoz. Feltéve, hogy ez a személyzet Paysafe nevében jár el, mi minden 
szükséges lépést megteszünk a saját belátásunk szerint, annak érdekében, hogy a személyes adatokat 
biztonságosan és ezen adatvédelmi közlemény értelmében kezeljük; ez magában foglalja többek között 
jogszabályi mechanizmusok alkalmazását annak felmérésére hogy megfelelő törvényes átruházást 
biztosítottunk. Paysafe követi, általánosságban, az Európai Únió Bizottság „kikötési példáját”, amikor 
adatokat alkalmazó harmadik féllel kötött szerződésekről van szó amelyek az EGT-n kivül működnek 
de az EGT-ből származó személyes adatokat kapnak feldolgozásra, amiket ezért az EGT területén 
kívülre kell küldeni. 

Amennyiben Ön már nem az ügyfelünk, mi megőrizzük az Ön személyes adatait egy ésszerű idopontig 
- egyébként amíg ez a törvény által megengedett vagy előírt. További részletekről hallhat ha megkeres 
minket:  

Intézkedéseket vezettük be annak érdekében, hogy az Ön személyes informaciója ne vesszen el vagy 
kerüljön illetéktelen személyek kezébe akik használhatják, módosíthatják vagy nyilvánosságra 
hozhatják azt. 

De az Ön adatainak védelme és biztonsága Önön is múlik. Ha Ön kapott egy jelszót vagy belépési 
kódot, (vagy ha saját maga kiválasztott egyet), amelyen keresztül hozzáférhet honlapunk bizonyos 
részeihez, pl. a portálunkhoz, mobil alkalmazásunkhoz, stb., Ön felelős azért, hogy ezt a jelszót vagy 
belépési kódot bizalmasan kezelje. A jelszavát vagy a hozzáférési kódját senkivel nem oszthatja meg. 
Biztosítania kell, hogy illetéktelen személy ne használhassa hozzáférési kódját vagy jelszavát. Ön 
följogositja a Paysafe céget arra hogy mindazon személyek adatait kezelje és utasításait kövesse akik 
az Ön bejelentkezési adatait használják, és elismeri hogy Ön felelős az Ön számlájával kapcsolatos 
minden használatért es kezelésért. Ezen felül, Ön garantálja, hogy Ön azonnal értesíti Paysafe-et az 
adataiban történő bármely változásról.  

Információ megosztása az Interneten nem teljesen biztonságos. Bár mi mindent megteszünk, hogy 
megvédjük az Ön személyes adatait, nem tudjuk garantálni az adatok biztonságát, amikor ezeket a 



 

 

honlapunkon keresztül továbbítja; minden adat-továbbítás az Ön saját felelősségére történik. Amint 
megkapjuk az Ön személyes adatait, szigorú módszereket és biztonsagi intézkedéseket alkalmazunk, 
hogy megakadályozzuk illetéktelen személyek hozzáférését az adatokhoz, amennyire ez lehetséges. 

AZ ÖN JOGAI 

Önnek vannak bizonyos jogai az érvényben lévő adatvédelmi törvények alapján, beleértve azt a jogot, 
hogy betekintést nyerjen minden személyes információba amit Önről tárolunk; Ön példaul 
megkövetelheti hogy mi minden szükséges módosítást elvégezzünk, hogy kijavítsunk illetve 
kicseréljünk esetleges hibás információt. A "Kapcsolat" paragráfusban Ön példaul másolatot rendelhet 
meg a személyes adatairól, amelyeket Önről tárolunk. Nagy-Britanniában a díj az 10 font sterling; ha 
erre van igény, akkor tájékoztatjuk Önt a díjakról más jogrendszerekben is. Ahol alkalmazható, az 
adatvédelmi törvények a következő személyes információra vonatkozó jogokat is tartalmazhatják 
(ezeket velünk is megbeszélheti , lásd „Kapcsolat" információ, lentebb: 

 A feldolgozás megakadályozása ha ez vészhelyzethez vagy sérülésre vezethet; 

 Panasztétel az illetékes adatvédelmi hatóságoknál; 

 Egy törvényes eljárás megnyitása kompenzációs célból, vészhelyzet vagy sérülés okából amit az 
adatvédelmi törvények részünkről történő be nem tartása okozott; 

 Felhívás bizonyos automatikus döntéshozatali folyamat személyes újraértékelésére; 

 Automatikus gépi feldolgozás elleni kifogás; 

 Direkt marketing megelőzése; 

 A jog, hogy visszavonja a jóváhagyását a részünkről történő adatfeldolgozás bizonyos aspektusait, 
elsősorban a direkt marketinget, tekintve; 

 A jogot, hogy megkövetelje tőlünk hogy mi kijavítsunk esetleges pontatlan vagy hiányos személyes 
adatokat.   
 

A fenti jogokat az 1998. évi adatvédelmi törvény állapítja meg az Egyesült Királyságban, és ezek a 
jogok általában az összes EU-tagállamban érvényesek. Más területek törvényei, amelyek az Ön 
Paysafe-el való üzleti kapcsolataira alkalmazhatóak, szintén fontosak lehetnek (és távolabbról 
érinthetik a fenti jogokat); és minden egyes ilyen jog, amennyiben ezekere vonatkozik, rendelkezésére 
áll a "Kapcsolat” című részen keresztül. 

A FELDOLGOZÁS JOGI ALAPJA 

Paysafe az Ön személyes adatait csak olyan mértékben dolgozza fel amennyiben mi a törvény altal 
erre jogosultak vagyunk. A szóban forgó törvények különböznek az egyik területről a másikra; további 
információ rendelkezésre áll érdeklődés esetén. Paysafe általánosságban a következő esetekben 
dolgoz fel fel információt: 

 Az Ön hozzájárulása alapján, még ha a hozzájárulás „mint üzleti bázis” kötelező is (pl. amikor 
egy hitel jelentés szükséges, mielőtt egy számlát nyithat); 

 Amenniben ez bármely szerződés véghezviteléhez szükséges közöttünk; 

 Ha Paysafe jogos érdeke az adatok feldolgozása - feltéve, hogy az adatfeldolgozás soran Ön 
nem veszíti el saját jogait és szabadságait hogy esetleges, a feldolgozás elleni kifogást 
emelhessen; 

 Amennyiben erre szukség van a törvény által előírt vagy hasonló szabály alapján (pl. 
pénzmosás vagy egyéb bűnügyi vizsgálat esetén a pénzügyi szektorban).  

COOKIE-K 

A lapoldalunk (és néhany e-mail) „cookie” -kat és más technológiákat alkalmaz, amelyek kis 
mennyiségű információt tárolnak az Ön számítógépén vagy mobil eszközén, annak érdekében hogy 
információt lehessen szerezni az Ön böngészőjéből. Cookie-kat (és hasonló technológiákat) az 
Interneten gyakran használnak, és ezek a weboldalalakat vagy portálokat abban segitik hogy 
felismerjék a felhasználó által használt elektronikus eszközt anélkül, hogy egyértelműen azonosítsák a 



 

 

személyt aki a számítógépet használja. Ezek a technológiák megkönnyítik az Ön számára, hogy 
feliratkozzon, hogy használja az oldalt, és a mi számunkra hogy visszajelzést kapjunk arról, a weboldal 
milyen részeit kereste fel (vagy hogy bizonyos e-maileket elolvasott-e). Ez lehetővé teszi számunkra, 
hogy kiértékeljük a honlap vagy egy közlemény hatékonyságát, és Önnek egy jobb felhasználói élményt 
nyújthassunk. 

„Ne kövess” jelek - egyes böngészők „Ne kövess” jeleket bocsájtanak ki. Azonban jelenleg nincs olyan 
ipari szabvány érvényben, ami meghatározza, hogy weboldalak és egyéb online szolgáltatások mi 
módon válaszoljanak az ilyen jelekre. Ha egy ilyen szabványt kifejlesztenek, Paysafe felülvizsgálja majd 
a közleményét; jelenleg azonban semmilyen intézkedést nem tervezünk az ilyen jelek fogadására.   

További információt a cookie-król (és hasonló technológiákról), többek között arról, hogyan láthatja, 
hogy milyen cookie-kat használtunk, és hogyan tudja ezeket kezelni, blokkolni és eltörölni, a 
www.allaboutcookies.org alatt és a cookie-irányelveinkben találhat. 

AZ ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNY MEGVÁLTOZTATÁSA 

Mi alkalmanként megváltoztatjuk az adatvédelmi közleményünket. Ha jelentős változást hajtunk végre 
abban ahogyan az Ön adatait kezeljük, erről Önt egy közleményben értesitjük ezen az oldalon, vagy 
ezen a portálon. Az adatvédelmi közlemény utolsó módosításának dátuma az oldal alján látható. Az Ön 
felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze a weboldalunkon vagy a portálunkon keresztül az 
adatvédelmi közleményünket, és hogy megvizsgálja történtek-e változások. Ön a Paysafe 
szolgáltatások további használatával egyetértesét fejezi ki az adatvédelmi nyilatkozat bármilyen 
változásáva kapcsolatban. 

Weboldalunk tartalmazhat átmenetileg a partner-hálózatok, hirdetők és a leányvállalatok honlapjaira és 
azoktól visszavezető kapcsolatokat. Ha Ön ezeket a kapcsolatokat követi , akkor tisztában kell lenne 
azzal, hogy ezek a honlapok saját adatvédelmi és cookie-irányelvekkel renelkeznek, és hogy Paysafe 
nem vállal felelősséget az ezen harmadik felek weboldalaiért. 

Ez a közlemény globális hatókörű; azonban az nincs szándékunkban hogy bármilyen jogot vagy 
korlátozást vessünk ki olyan területre, ahol más jogok és korlátozások vannak érvényben, vagy azokat 
hatástalanítsuk. Egy ilyen esetben, az ezen közleményben meghatározott jogok és kötelezettségek 
érvényesek azzal a feltetellel, hogy ezek valamilyen jogszabályra vonatkozó változás tárgyai a 
megfelelő elsődleges helyi törvények alapján.  

KAPCSOLAT 

Szivesen látunk minden megjegyzést, kérdést és érdeklődést azzal kapcsolatban, hogy mi hogyan 
használjuk az Ön adatait. Ha szeretne érdeklődni arról hogy hogyan érvényesítheti jogait, vagy további 
információt szeretne kapni a Paysafe Group relevant vállalatairól, kérjük írjon az alábbi címre és írja a 
borítékra a FAO Jogi Osztályt, vagy lépjen kapcsolatba velünk. 

Az alábbiakban megtalálhatja az adatvedelmi hivatalnok információját, akivel a "Kapcsolat" 
paragráfuson át tud kapcsolatot teremteni, vagy a következő címen: 

Mr. Derek A. Wynne 

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

Ezen közlemény utolsó módosításának dátuma 2017 január 31. 

 

 

mailto:data.privacy@paysafe.com

