
 

 

Išsami Privatumo politika 
 
ĮŽANGA 

Ši Privatumo politika taikoma „Paysafe Group plc“ ir grupės įmonėms, kurios naudoja tokius 
pavadinimus ir prekės ženklus: „Paysafe“, „paysafecard“, „Payolution“, „Fans“, „Skrill“ ir „NETELLER“. 
Pagrindinių antrinių „Paysafe“ įmonių sąrašą rasite čia. Žodis „Paysafe“ (arba „mes“) reiškia aukščiau 
minėtą bendrovę bei visas Grupės įmones, kurios išvardintos sąraše, kurį rasite skiltyje „Kontaktai“. 
Bendrovė „Paysafe“ siekia apsaugoti jūsų privatumą ir imasi visų būtinų priemonių, kad jūsų asmens 
duomenys būtų tvarkomi, renkami, naudojami, laikomi ir atskleidžiami saugiai ir pagal šios Privatumo 
politikos nuostatas. Šioje Privatumo politikoje „jūs“ reiškia asmenį, kuris naudojasi ar ketina naudotis 
„Paysafe“ paslaugomis (kaip jos apibrėžtos toliau) savo ar savo įmonės vardu.  Ši „Paysafe“ kliento ar 
galimo kliento sąvoka apima visus komercinius ar individualius klientus, įskaitant klientų Direktorių 
tarybos narius, kitus direktorius ir atsakingus įmonės darbuotojus, partnerius ir naudos gavėjus, taip pat 
visus kliento įmonės darbuotojus, kurie užsako „Paysafe“ paslaugų naudojimą įmonės vardu. Šios 
Privatumo politikos taisyklės (kartu su mūsų Naudojimo sąlygomis, taikomomis visoms jūsų įsigytoms 
ar naudojamoms paslaugoms) yra taikomos: 

• svetainės ar portalo funkcijoms bei jums teikiamoms paslaugoms, kai lankotės svetainėse, portaluose 
ar mokėjimo moduliuose, kuriuos mūsų klientai naudoja savo svetainėse; 

• jūsų „Paysafe“ naudojimui ar „Paysafe“ produktų ir paslaugų pirkimui, įskaitant visas lojalumo ir 
premijavimo taškų ar kitas programas („lojalumo programa“ arba „akcija“); 

• jums „Paysafe“ suteiktos programinės įrangos naudojimą, įskaitant terminalus, mobiliąsias ir 
kompiuterines programas; 

• el. laiškus ir kitus elektroninius pranešimus, įskaitant SMS, telefoną, interneto pokalbius, jūsų 
bendravimą su „Paysafe“ svetainėje ar portale. 
 

Visos šios paslaugos šioje Privatumo politikoje kartu vadinamos „Paysafe“ paslaugomis“.  

Atidžiai perskaitykite šias taisykles, kad gerai suprastumėte mūsų taisykles ir principus, susijusius su 
jūsų asmens duomenų rinkimu, gavimu ir tvarkymu. Gaudami ir naudodami „Paysafe“ paslaugas jūsų 
sutinkate, kad būtų renkami, naudojami ir perduodami jūsų asmens duomenys, kaip tai numatyta šioje 
Privatumo politikoje. Pagal atsakingos priežiūros institucijos rekomendaciją „Paysafe“ paaiškina savo 
duomenų apsaugos principų taikymą daugialypiu būdu. Tai reiškia, kad siekiame suteikti jums tik 
konkrečiai „Paysafe“ paslaugai aktualią duomenų apsaugos informaciją, todėl dažnai tokio pobūdžio 
pranešimus perduodame sutrumpinta forma. Tačiau šis dokumentas yra išsami mūsų Privatumo 
politika.  Jei norėtumėte parašyti mums savo nuomonę ar ko nors paklausti apie duomenų apsaugą, 
kontaktiniai duomenys nurodyti pranešimo pabaigoje. 

INFORMACIJA, KURIĄ GAUNAME IŠ JŪSŲ 

Mes galime rinkti ir tvarkyti iš jūsų gautą jūsų asmeninę ir neasmeninę informaciją. 

Asmeninė ir neasmeninė informacija 

Asmeninė informacija yra tokia informacija, kuri leidžia aiškiai nustatyti asmens tapatybę. „Paysafe“ taip 
pat renka neasmeninę informaciją arba gali nuasmeninti asmeninę informaciją, kad pagal ją nebūtų 
galima nustatyti konkretaus asmens. Neasmeninė informacija yra tokia informacija, kuri neleidžia aiškiai 
nustatyti asmens tapatybės. Jūs sutinkate, kad „Paysafe“ gali rinkti, laikyti, naudoti, perduoti ar atskleisti 
neasmeninę informaciją savo nuožiūra, įskaitant, pvz., naudoti suvestinius operacijų duomenis verslo 
tikslais, pvz., tendencijų analizei, taip pat analizuoti tokius duomenis siekiant įžvelgti mokėjimo operacijų 
tendencijas. Tais atvejais, kai „Paysafe“ naudoja ar atskleidžia konfidencialią ar operacijų informaciją 
suvestinių duomenų kūrimui, analizei ar kitokiam suvestinių ir nuasmenintų duomenų naudojimui, prieš 
tai „Paysafe“ būna ėmusis pagrįstų priemonių neatskleisti tokių duomenų: i) „Paysafe“ klientų tapatybės, 
išskyrus klientus, kuriems „Paysafe“ suveda ar analizuoja duomenis, arba rengia jų ataskaitą; ii) 
individualių operacijų, būtinų suvestinių duomenų rengimui, analizei ar ataskaitos rengimui. Šiame 
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dokumente minimi duomenys, surinkti naudojant slapukus ar analogiškas technologijas, laikomi 
neasmenine informacija ir ji nėra susiejama su asmenine informacija. Jei pagal šalies teisės aktus IP 
(interneto protokolo) adresai aiškiai apibrėžiami kaip asmens duomenys ir tokie teisės aktai taikomi 
„Paysafe“ paslaugų teikimui, tokią informaciją tvarkome kaip asmeninę informaciją.    

Atkreipkite dėmesį, kad „Paysafe“ siūlo savo paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Ši Privatumo 
politika taikoma abiejų rūšių klientams ir turi būti atitinkamai suprantama ir interpretuojama.  

Jūsų informacijos rinkimas 

Mes renkame tokią informaciją: 

Informaciją, kurią pateikiate mums: Mes gauname ir laikome visą informaciją, įskaitant jūsų 
siunčiamus asmeninius ir finansinius duomenis, pvz., jei jūs (ar jūsų įmonė):  kreipiatės dėl „Paysafe“ 
paslaugų teikimo; registruojatės naudoti ar naudojatės „Paysafe“ paslaugomis; įkeliate ar išsaugote 
informaciją „Paysafe“ paslaugų teikimo metu; bendraujate su mumis el. paštu, SMS, per svetainę ar 
kitomis elektroninėmis priemonėmis. Tokia informacija gali apimti tokius jūsų ar jūsų klientų duomenis: 

• pavadinimą, vardą ir pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą, pašto adresą, naudotojo vardą, slaptažodį 
ir (arba) nuotrauką, adresą, pilietybę ir gyvenamąją šalį; 

• pagrindinės sąskaitos numerį ir kortelės galiojimo datą, CVC numerį (kortelės saugos kodą), kortelės 
išdavėjo duomenis; 

• informaciją apie įsigytas prekes ar paslaugas, įskaitant pirkimo vietą, vertę, laiką ir kitus pirkimo 
duomenis, pvz., asmeninę informaciją apie kelionę, jei jūs ar jūsų klientas perka lėktuvo bilietus ar kitas 
kelionių paslaugas; 

• visų lojalumo programų taškų ir kuponų informaciją; 

• bet kokią kitą jūsų ar jūsų kliento pateiktą informaciją. 
 

Apie jus renkame tokią informaciją: „Paysafe“ renka ir laiko tam tikros rūšies informaciją vos tik 
įvyksta jūsų kontaktas su „Paysafe“, pvz., naudojant slapukus ar analogiškas technologijas. Mes taip 
pat renkame tam tikrą informaciją, kai jūsų naršyklėje įjungiamos „Paysafe“ paslaugos ar reklamos bei 
kitas turinys, kurį „Paysafe“ skelbia kitose svetainėse ar kai atidarote el. laišką. Tokia informacija apima: 

• techninius duomenis, įskaitant IP (interneto protokolo) adresą, kuriuo jūsų kompiuteris ar mobilusis 
prietaisas jungiasi prie interneto, jūsų prisijungimo duomenis, jūsų naršyklės pavadinimą ir versiją, laiko 
juostos nustatymus, naršyklės įskiepius ir jų versijas, operacinę sistemą; 
 

• informaciją apie jūsų apsilankymą arba el. laiško atidarymą, pvz., URL (standartizuotas resurso 
adresas), lankymosi svetainėje datą ir laiką; produktus ir paslaugas, kurias peržiūrėjote ar ieškojote; 
puslapių, kurių nepavyko atidaryti, reakcijos laiką, buvimo tam tikruose puslapiuose trukmę (naršymo, 
spustelėjimų, pelės judėjimo), išėjimo iš puslapio būdus bei telefono numerius, kuriais skambinate mūsų 
klientų konsultantams. 
Plačiau žr. mūsų Slapukų naudojimo taisykles. Taip pat žr. šios Privatumo politikos skyrių „Slapukai“. 
Jei naudojami slapukai, slapukų informacija būna skirta konkrečiam el. paštui ar svetainei; ją galima 
sužinoti per el. laiške ar svetainėje esančias nuorodas. Kitais atvejais spauskite nuorodą „Kontaktai“. 

Programėlės Jei atsisiunčiate ir naudojate „Paysafe“ mobiliąją ar darbastalio programėlę, mes galime 
gauti informaciją apie jūsų buvimo vietą ir prietaisą, apie naudojamą paslaugą (įskaitant bet kokios 
mokėjimo operacijos vietą). Kai kurios programėlės leidžia naudotis tikralaikio informacija (pvz., GPS). 
Mūsų mobiliosios ar darbastalio programėlės gali rinkti tokią informaciją iš jūsų mobiliojo prietaiso ar 
kompiuterio bet kada, kai šias programėles siunčiatės ar naudojate. Jei planuojame rinkti tikralaikio 
informaciją, visuomet stengiamės tinkamai jus apie tai įspėti bei gauti jūsų sutikimą, jei toks informacijos 
rinkimas nėra leidžiamas teisės aktais. Tokią informaciją galime naudoti tam, kad įvykdytume teisinius 
reikalavimus, atliktume klientų tikrinimo procedūrą, geriau suprastume mokėjimų tendencijas bei 
gerintume jūsų verslo patirtį. 



 

 

El. paštas ir kiti ryšio būdai Mūsų abipusės komunikacijos metu mes galime rinkti informaciją apie jus 
ir jūsų „Paysafe“ paslaugų naudojimą, pvz., kai atidarote mūsų pranešimus ar naudojate elektroninį 
identifikavimą (vadinamą prietaiso identifikatoriumi), pvz., IP adresą ar telefono numerį. 

Įvykiai: Kai registruojatės dalyvauti „Paysafe“ įvykyje, galime rinkti informaciją apie jus ir jūsų „Paysafe“ 
paslaugų naudojimą. Registruodamiesi dalyvauti „Paysafe“ įvykyje jūs sutinkate, kad „Paysafe“ gali 
platinti vaizdo įrašus ir nuotraukas, kuriose buvote užfiksuoti įvykio metu, kitiems įvykio dalyviams ir 
kaip reklaminę medžiagą; visas įvykio, kuriame dalyvaujate ar prie kurio organizavimo prisidedate, metu 
sužinotas nuomones galime naudoti savo nuožiūra be jokių apribojimų (anonimiškai); kad „Paysafe“ 
gali skleisti informaciją apie jus, pvz., jūsų vardą, pareigas ir įmonės pavadinimą, bet kokioje mobiliojoje 
ar darbastalio programėlėje, naudojamoje įvykio metu.  

Kitų šaltinių informacija Mes galime gauti informaciją apie jus iš kitų šaltinių ar perduoti ją kitiems 
gavėjams bei įtraukti ją į mūsų klientų informaciją net jei lankotės kitose mūsų svetainėse ar naudojatės 
kitomis mūsų paslaugomis. Mes taip pat bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (pvz., verslo 
partneriais, finansų institucijomis, platintojais, techniniais subrangovais, mokėjimų ir pašto paslaugų 
teikėjais, reklamos tinklais, analizės paslaugų teikėjais, tyrėjais, kredito agentūromis ir kovos su 
sukčiavimu institucijomis), kurioms galime perduoti informaciją apie jus arba iš jų ją gauti. Mūsų 
bendravimas su kredito agentūromis ir kovos su sukčiavimu institucijomis išsamiau aprašytas toliau.  

INFORMACIJOS NAUDOJIMAS 

Jūsų duomenys (kaip apibrėžti aukščiau) apima informaciją apie jus (jus asmeniškai ir (arba) jūsų 
įmonę) ir jūsų operacijas. Jei jūs perduodate mums savo ar kitų asmens duomenis, įskaitant 
konfidencialius, jūs (ir kitas asmuo, kurio duomenis atsiuntėte) sutinkate, kad mes naudotume šiuos 
duomenis pagal šios Privatumo politikos nuostatas.     

Mes galime naudoti ir perduoti šiuos duomenis kitoms „Paysafe Group“ įmonėms, jų direktoriams, 
darbuotojams, profesionaliems konsultantams, subrangovams ir trečiosioms šalims, siekdami tokių 
tikslų: 

• teikti „Paysafe“ paslaugas jums ir jūsų įmonei, įskaitant „Paysafe“ įsipareigojimų jums ar finansų ir 
kitoms institucijoms vykdymą, susijusį su „Paysafe“ paslaugų teikimu jums (ir (arba) jūsų įmonei; 
 

• tobulinti ir plėtoti savo verslą, įskaitant mūsų svetainių, portalų, produktų ir paslaugų optimizavimą; tai 
taip pat apima informaciją, kurią įrašote į interneto formas, kurių neišsiunčiate, pvz., naudodami tokią 
informaciją mes galime optimizuoti svetaines bei kreiptis į jus kliento aptarnavimo tikslu dėl šios formos. 

 

• teikti jūsų užsakytą ar, mūsų nuomone, jus galinčią sudominti informaciją, produktus ir paslaugas; 

 

• administruoti ir užtikrinti mūsų teisių, sąlygų ir kitų su jumis (jumis ir (arba) jūsų įmone) sutartų sąlygų 
laikymąsi teikiant „Paysafe“ paslaugas, pvz., šiems tikslams: 
  

o finansinės ir draudimo rizikos vertinimui, įskaitant jūsų (jūsų ir (arba) jūsų įmonės), taip pat jūsų 
direktorių, rangovų ir darbdavių turto vertinimą; 

 
o gauti informaciją apie jus iš kredito agentūrų ir kovos su sukčiavimu institucijų, kad 

galėtume reguliariai tikrinti jūsų kredito profilį ir jūsų (jūsų ir (arba) jūsų įmonės) tapatybę. 
Institucijos Kredito agentūros užfiksuoja mūsų užklausas, su kuriomis gali susipažinti kitos 
užklausas pateikiančios įmonės. Jūsų kredito byloje gali būti žyma apie tai, ar jūs priimamas 
kaip klientas, ar ne. Jei mes teikiame jums paslaugas, o jūs esate vienas iš įmonės vadovų, 
užklausų kredito agentūroms atveju paklausiame jūsų, ar jūsų įmonės registruotas adresas yra 
tas pats, kuris nurodytas juridinių asmenų registre (jei taikoma). Vertindami visų klientų 
kreditingumą galime taikyti kreditingumo įverčio modelius. Jūsų prašymas bus vertinamas 
atsižvelgiant į kredito agentūrų vertinimus asmenų, su kuriais turite bendrą sąskaitą (-as). Jei 



 

 

jūs pateikiate bendrą prašymą ir tokios sąsajos dar nėra, ji gali būti sukurta. Tokia sąsaja išlieka 
tol, kol gausime prašymą atskirti kredito agentūros duomenis. Kol naudositės mūsų 
paslaugomis, mes teiksime kredito agentūroms informaciją apie jūsų sąskaitas ir jų 
administravimą. Jei jūs iki numatyto termino nesumokėsite visos mokėtinos sumos, tokia 
informacija bus perduota kredito agentūrai. Kredito agentūra gali peruoti informaciją apie jūsų 
skolas ir sąskaitos tvarkymą kitoms organizacijoms bei kovos su sukčiavimu institucijoms, kad 
jos galėtų atlikti reikiamus patikrinimo veiksmus, nustatyti jūsų buvimo vietą ir išieškoti skolas. 
Uždarius jūsų sąskaitą kredito agentūra saugo jūsų duomenis 6 metus, neatsižvelgiant į tai, ar 
jūs visiškai atsiskaitėte, ar ne. Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojame jūsų 
kredito informaciją, kreipkitės į mus; 

 
o jūsų (ar jūsų klientų) operacijų, susijusių su „Paysafe“ paslaugomis, duomenų registravimui ar 

stebėjimui; 
 

o jūsų (ir (arba) jūsų klientų) naudojimosi ir lojalumo taškų analizei ir ataskaitoms; 
 

o galimybei skaičiuoti ir išleisti visus lojalumo taškus ar kitus bet kokios lojalumo programos 
kreditus;  
 

o galimybei nustatyti visas aplinkybes, kai ginčijamos operacijos, lojalumo premijos ar taškai; 
 

o skundų gavimui, nagrinėjimui ir sprendimui; arba 
 

o skolų susigrąžinimui, taip pat susijusių su jūsų nemokumu, įskaitant jūsų buvimo vietos 
nustatymą; 

  

• užkirsti kelią, nustatyti ir persekioti už bet kokį sukčiavimą ar kitą nusikaltimą, arba padėti tai daryti 
kitiems asmenims; 
 

• mes ir kitos organizacijos gali susipažinti ir naudotis kovos su sukčiavimu institucijų surinkta informacija 
siekiant užkirsti kelią sukčiavimui D. Britanijoje ir kitose šalyse. Jei „Paysafe“ gauną klaidingą ar netikslią 
informaciją, arba nustato ar įtaria apgaulingus veiksmus, turima su jumis (ir (arba) jūsų įmone) susijusi 
informacija arba informacija, gauta iš trečiųjų šalių, gali būti perduota kovos su sukčiavimu institucijoms. 
Be to, „Paysafe“ gali reguliariai gauti informaciją apie jus iš kovos su sukčiavimu institucijų, net jei nėra 
įtarimų dėl galimo sukčiavimo. Tai apima konfidencialios asmeninės informacijos registravimą, pvz., 
kaltinimų padarius baudžiamąjį nusikaltimą; 
 

• Taip pat „Paysafe“ pati vykdo sukčiavimo prevencijos veiksmus, kurių metu vertiname jus (ar jūsų 
klientus), įskaitant visas operacijas ir vietas. Operacijų stebėjimui ir įtartinos elgsenos tendencijų 
analizei, taip pat kitokio pobūdžio sukčiavimo prevencijos veiksmams gali būti naudojami trečiųjų šalių 
produktai ir paslaugos (įskaitant keitimąsi informacija su tokiomis šalimis); 
 

• padėti „Paysafe“ vykdomiems tyrimams, kitoms finansų organizacijoms ir kitoms trečiosioms šalims 
kilus įtarimui dėl nusikalstamos veikos; 
 

• mažinti informacijos apsaugos, sektoriaus ar kredito riziką; 

 

• jei mes nustatome kredito ar kitą riziką savo verslui, galime nuspręsti nepradėti jokių verslo santykių su 
jumis arba nutraukti jau esamus santykius. Jei esate įtariamas sukčiavimu ar padaręs kitą nusikalstamą 
veiką, mes galime pradėti teisinį procesą jūsų atžvilgiu arba padėti kitoms institucijoms – policijai, 
kredito agentūroms ar kovos su sukčiavimu tarnyboms – vykdyti jūsų persekiojimą; 
 



 

 

• gauti jūsų nuomonę apie mūsų prekes, paslaugas ir svetaines; 
 

• informuoti jus savo svetainėse apie svarbius mūsų prekių, paslaugų ir svetainių pakeitimus ir naujoves; 
 

• siekdami geriau suprasti savo klientų poreikius, vykdyti analizę ir palyginimus, kurti profilius ir rinkodaros 
galimybes (pvz., siekiant nustatyti, kaip jūs ar jūsų klientai naudojasi mūsų paslaugomis – siūlyti jums 
labiau tinkančias paslaugas); įskaitant, pvz., kuriant suvestinius neasmeninius duomenis ir keičiantis 
jais, atliekant sektoriaus analizę, siekiant įgyti naujų žinių klientų lygyje; 
 

• mūsų manymu, jums įdomios informacijos perdavimui jums, įskaitant rinkodaros ir reklaminę medžiagą 
paštu, el. paštu, telefonu, SMS ir kitomis elektroninėmis priemonėmis. Jūs galite bet kada atsisakyti 
gauti reklaminę medžiagą, kaip tai paaiškinta toliau; 
 

• kurti ir išbandyti naujus produktus ir paslaugas; 
 

• atitikti vietos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimus, įskaitant kredito kortelių institucijų reikalavimus, 
bei vykdyti policijos ir priežiūros institucijų prašymus; 
 

• galime naudoti jūsų asmens duomenis vykdyti rinkodaros, rinkos tyrimų ir panašią veiklą, net jei 
nesutikome jums teikti ir neteikėme „Paysafe“ paslaugų. Jei nenorite gauti jokios „Paysafe“ rinkodarinės 
ar reklaminės medžiagos, parašykite mums apie tai iš „Kontaktų“ puslapio. 
 

Jei jūs pateikiate informaciją, kuri yra paskelbiama ar rodoma viešose svetainės ar portalo skiltyse, arba 
kuri gali būti perduota kitiems svetainės ar portalo naudotojams arba trečiosioms šalims, turite atminti, 
kad tokią informaciją bet kuri trečioji šalis gali naudoti be jokių apribojimų.  Skelbdami tokią informaciją 
jūs prisiimate visą susijusią riziką ir sutinkate su svetainės naudojimo sąlygomis. 

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS 

Mes galime atskleisti jūsų informaciją, pagal kurią galima nustatyti jūsų tapatybę, ir kitiems asmenims 
be tų, kurie nurodyti šiame dokumente: 

• „Paysafe Group“ viduje; 

 

• Kredito agentūroms (jei leidžiama pagal kitų sutarčių sąlygas ir nuostatas), kaip nurodyta aukščiau. 
Jei norėtumėte sužinoti daugiau apie tai, kaip naudojamės kredito agentūrų paslaugomis, kreipkitės į 
mus.  
 

• Kovos su sukčiavimu institucijoms (kaip aprašyta aukščiau, įskaitant D. Britanijos institucijas Action 

Fraud, Financial Fraud Action ir Financial Fraud Bureau); 
 

• Kreditų ir finansų institucijoms kaip trečiosioms šalims (kiek tai leidžia kitos naudojimo ir sutarčių 
sąlygos): įskaitant kredito institucijas, kuriose yra jūsų (jūsų įmonės) banko ir kortelės sąskaita, kurios 
reglamentuoja kredito, debeto, vartojimo kreditų, mokėjimo ir kitų kortelių išdavimą ir naudojimą, taip 
pat alternatyvias mokėjimo sistemas ir visas kitas finansų institucijas, kurios veikia neprižiūrimos 
„Paysafe“ ar kurioms „Paysafe“ nėra atsakinga už savo veiksmus ir praleidimus; 
 

• Trečiųjų šalių paslaugų teikėjams: Tiekėjams, kurie padeda mums teikti „Paysafe“ paslaugas (pvz., 
tvarkyti ir vykdyti užsakymus, tvarkyti mokėjimus, valdyti skolas, teikti saugos, sektoriaus ir sukčiavimo 
rizikos vertinimo, rinkodaros, rinkos tyrimų paslaugas „Paysafe“ vardu; 
 

• Toliau nurodytos sąlygos, taikomos, jei tai leidžia ar to reikalauja teisės aktai: tam tikrais atvejais 
pagal teisės aktų reikalavimus mes privalome pateikti turimą informaciją apie jus įvairių šalių policijai ir 
teisėsaugos institucijoms, kitais atvejais mes savo nuožiūra spręsime, ar tai yra būtina ir tinkama. Taip 
pat informaciją galime atskleisti valdžios institucijų ar komercinių organizacijų, su kuriomis turime 
pasirašę sutartis, prašymu, jei to reikia siekiant sumažinti sukčiavimo riziką ar bylos nagrinėjimo atveju, 



 

 

sprendžiant nacionalinio saugumo klausimus, arba tais atvejais, kai tai daryti privalome savo nuožiūra 
ar vadovaudamiesi nacionaliniu ar viešuoju interesu; 
 

• Įmonių savininkų pasikeitimas „Paysafe“ gali įsigyti arba parduoti savo antrines įmones.  Tokiais 

atvejais asmens duomenis galime perduoti kaip verslo aktyvus.  Kita Jei mūsų įmonė taptų naujos 
bendros įmonės bendrasavininke arba jei ji būtų parduota ar sujungta su kita įmone, jūsų asmens 
informacija gali būti atskleista mūsų naujiems verslo partneriams ar savininkams; 
 

• Atsižvelgiant į jūsų sutikimą, taikomos tokios nuostatos:  Jūsų asmens duomenys gali būti 
naudojami ir kitais tikslais, kuriems mums būtina gauti jūsų sutikimą arba kurie yra leidžiami teisės aktų 
arba galiojančių duomenų apsaugos įstatymų. Be atskiro sutikimo „Paysafe“ neparduos, neišnuomos, 
neatskleis ar kitaip nepaviešins savo klientų asmeninės informacijos trečiosioms šalims verslo tikslais. 
 

„Paysafe“ ar kiti trečiųjų šalių paslaugų teikėjai gali tvarkyti mokėjimus ar informaciją per kitas finansinių 
paslaugų ir kitas įmones. Tokios užsienio organizacijos gali tvarkyti ir saugoti jūsų asmeninę informaciją 
užsienyje. Tokiu atveju mes turime prievolę atskleisti ją padėdami užsienio šalių atsakingoms 
institucijoms kovoti su terorizmu ir kitais nusikaltimais. Jei tokių organizacijų būstinė yra už EEE 
teritorijos, jūsų asmens informacija nebus saugoma laikantis tokių pačių apsaugos standartų.  

Stebėsena 

Mes galime stebėti ir įrašyti mūsų ir jūsų tarpusavio telefoninius pokalbius, el. laiškus, pokalbius 
internetu ir kitokį bendravimą teisės, saugos, klientų aptarnavimo ir mokymų tikslais. Kai jūs lankotės 
mūsų patalpose, mes galime naudoti stebėjimo kameras, įėjimo ir kitas kontrolės sistemas. 

Socialiniai tinklai ir žiniasklaida 

Mes galime susipažinti su viešais komentarais ir nuomonėmis, skelbiamomis socialiniuose tinkluose 
(pvz., feisbuke ir tviteryje), ir jas naudoti, kad geriau suprastume savo klientus bei plėstume „Paysafe“ 
paslaugas ir gerintume jų kokybę.   

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ LAIKYMO VIETA IR APSAUGA 

Jūsų asmens informacija gali būti siunčiama ir laikoma už Europos ekonominės erdvės (EEE) arba 
teritorijos, kurioje ji registruota, ribų. Ją taip pat gali tvarkyti mūsų ar mūsų tiekėjų darbuotojai, kurie yra 
už EEE ar informacijos registravimo teritorijos ribų. Tokie darbuotojai gali, be kitų pareigų, vykdyti 
užsakymus, tvarkyti mokėjimus bei padėti teikti „Paysafe“ paslaugas. Pateikdami mums savo asmens 
duomenis jūs sutinkate su tokiomis jų siuntimo, laikymo ir tvarkymo sąlygomis. Jei tokie darbuotojai 
dirba „Paysafe“ vardu, mes imsimės visų, mūsų nuomone, būtinų priemonių, kad užtikrintume, kad jūsų 
informacija būtų tvarkoma konfidencialiai ir laikantis šios Privatumo politikos nuostatų, įskaitant teisės 
aktų numatytų informacijos perdavimo būdų tinkamumo įvertinimą. Paprastai „Paysafe“ naudojasi ES 
Komisijos patvirtintomis pavyzdinėmis nuostatomis, pagal kurias sutartys su trečiosiomis šalimis 
sudaromos kaip su už EEE ribų esančiais duomenų gavėjais, gaunančiais asmens duomenis iš EEE jų 
tvarkymui. 

Kai jūs nebebūsite mūsų klientu, jūsų asmens informaciją dar laikysime pagrįstą laikotarpį arba tiek, 
kiek tai leidžia daryti teisės aktai. Jei norite išsamesnės informacijos, kreipkitės į mus.  

Mes taikome priemones, kurios užtikrina, kad jūsų asmens duomenys nebūtų prarasti ar nebūtų 
naudojami netinkamai arba neįgaliotų asmenų. 

Jūsų asmens informacijos saugumas taip pat priklauso ir nuo jūsų. Jei mes suteikiame jums slaptažodį 
ar prisijungimo kodą (arba jei jūs pats juos pasirenkate), su kuriais galite patekti į tam tikras mūsų 
svetainės, portalo ar mobiliosios programėlės dalis ir pan., jūs atsakote už slaptažodžio ir prisijungimo 
kodo neatskleidimą pašaliniams asmenims. Jūs negalite niekam atskleisti savo slaptažodžio ar 
prisijungimo kodo. Jūs turite užtikrinti, kad joks pašalinis asmuo nesinaudotų jūsų slaptažodžiu ar 



 

 

prisijungimo kodu. Jūs suteikiate „Paysafe“ teisę vykdyti bet kokio asmens, suvedusio jūsų naudotojo 
vardą ir slaptažodį, veiksmus ir visiškai atsakote už bet kokį jūsų sąskaitos naudojimą. Be to, jūs 
privalote nedelsdami pranešti „Paysafe“ apie bet kokį mums siųstos savo informacijos pakeitimą.  

Duomenų perdavimas internetu nėra visiškai saugus. Nors siekdami apsaugoti jūsų asmens duomenis 
imamės visų įmanomų priemonių, negalime garantuoti visiško mūsų svetainei perduodamų duomenų 
saugumo, taigi jūs prisiimate visą su tokiu perdavimu susijusią riziką. Gavę jūsų asmens duomenis mes 
laikysimės griežtos tvarkos ir saugos priemonių, kad apsaugotume šiuos duomenis nuo neteisėtos 
prieigos. 

JŪSŲ TEISĖS 

Pagal galiojančius duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus jūs turite tam tikras teises, 
įskaitant teisę susipažinti su mūsų turimais jūsų asmens duomenimis bei, jei reikia, pareikalauti juos 
pataisyti ar pakeisti. Mūsų turimų jūsų asmens duomenų išrašą galite užsakyti skiltyje „Kontaktai“. D. 
Britanijoje toks išrašas kainuoja 10 £, o apie išrašo mokestį kitose šalyse informuosime, kai to 
paprašysite. Jei taikoma, duomenų apsaugos įstatymuose gali būti reglamentuojamos toliau nurodytos 
teisės (apie tai galite pasitarti ir su mumis, žr. „Kontaktų“ skyrių toliau: 

• teisę neleisti tvarkyti duomenų, jei tai gali sukelti pavojingą situaciją ar žalą; 

• teisę pateikti skundą atsakingai duomenų apsaugos institucijai; 

• teisę kreiptis į teismą kompensacijos dėl pavojingos situacijos ar žalos, patirtos dėl duomenų apsaugos 
įstatymų nesilaikymo; 

• teisę reikalauti individualaus tam tikrų automatinių sprendimų nagrinėjimo; 

• teisę prieštarauti automatiniam duomenų tvarkymui; 

• teisę prieštarauti tiesioginei rinkodarai; 

• teisę atšaukti sutikimą dėl tam tikrų duomenų tvarkymo aspektų, ypač susijusių su tiesiogine rinkodara; 

• teisę pareikalauti, kad mes pataisytume netikslią ir neišsamią asmens informaciją.   
 

D. Britanijos atveju šios teisės išvardintos 1998 m. Duomenų apsaugos įstatyme; paprastai jas 
reglamentuoja visų ES šalių narių įstatymai. Tačiau jūsų verslo santykiams su „Paysafe“ aktualūs gali 
būti ir kitų šalių įstatymai (nuo kurių gali priklausyti ir aukščiau išvardintos teisės), o laikytis visų tokių 
teisių, jei taikoma, galima pareikalauti kreipusis per puslapį „Kontaktai“. 

TEISINIS TVARKYMO PAGRINDAS 

„Paysafe“ tvarko jūsų asmens informaciją tik teisės aktų leidžiama apimtimi. Įvairių šalių įstatymai 
skiriasi. Išsamesnę informaciją suteiksime gavę jūsų prašymą. Bendrai „Paysafe“ tvarko informaciją: 

• remdamasi jūsų sutikimu, net jei toks sutikimas laikomas „verslo santykių kūrimo pagrindu“ 
(pvz., kai prieš atidarant sąskaitą būtina patikrinti kreditingumą); 

• apimtimi, būtina vykdyti mūsų sutartį; 

• jei „Paysafe“ turi teisėtą interesą tvarkyti duomenis, su sąlyga, kad toks tvarkymas nepažeidžia 
jūsų prieštaravimo tokiam tvarkymui teisių ir laisvių; 

• jei to reikalauja teisės aktai ar reikalavimai (pvz., pinigų plovimo prevencijai ar atliekant finansinį 
tyrimą).  

SLAPUKAI 

Savo svetainėse (ir el. laiškuose) naudojame slapukus ir kitas panašias technologijas, kurios išsaugo 
nedidelį informacijos kiekį jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kad galėtume surinkti nedidelį 
kiekį informacijos iš jūsų naršyklės. Slapukai (ir kitos panašios technologijos) dažnai naudojami 
internete, jie leidžia svetainei ar portalui atpažinti lankytojo prietaisą nenustatant prietaiso naudotojo 
tapatybės. Tokios priemonės leidžia jums lengviau prisijungti prie svetainės bei suteikia mums 
informacijos apie tai, kuriose svetainės dalyse jūs lankotės (el. laiškų atveju galime sužinoti, ar juos 



 

 

atidarėte). Tai leidžia mums įvertinti svetainių ir pranešimų efektyvumą bei suteikti jums geresnę 
naudotojo patirtį. 

Signalai „Nesekti“ (Do Not Track) – kai kurios naršyklės siūlo naudotis naršymo nesekimo funkcija. 
Tačiau šiuo metu nėra priimto standarto, kuris nustatytų, kaip naršyklės ir kitos interneto priemonės 
turėtų reaguoti į tokius signalus. Jei toks standartas bus sukurtas, „Paysafe“ peržiūrės šią Privatumo 
politiką; tačiau šiuo metu nėra numatyta jokių priemonių tokių signalų gavimui.   

Plačiau apie slapukus (ir kitas panašias technologijas), įskaitant tai, kaip sužinoti, kokie slapukai buvo 
panaudoti, kaip juos valdyti, blokuoti ir pašalinti, sužinosite apsilankę adresu www.allaboutcookies.org 
bei mūsų slapukų naudojimo taisyklėse. 

MŪSŲ PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI 

Kartais mes galime pataisome savo Privatumo politiką. Jei jūsų asmens informacijos tvarkymo 
pakeitimai yra svarbūs, apie tai jums pranešime šioje svetainėje ar portale. Paskutinio šios Privatumo 
politikos keitimo data nurodyta puslapio apačioje. Jūs atsakote už tai, kad reguliariai lankytumėtės mūsų 
svetainės ar portalo skiltyje apie Privatumo politiką ir sužinotumėte apie Privatumo politikos pakeitimus. 
Toliau naudodamiesi „Paysafe“ paslaugomis jūs sutinkate su visais Privatumo politikos pakeitimais. 

Mūsų svetainėje kartais gali būti talpinamos laikinos nuorodos į mūsų partnerių, reklamos davėjų ir 
antrinių įmonių svetaines. Turėtumėte atminti, kad tokios svetainės turi savo privatumo ir slapukų 
naudojimo politiką, ir kad „Paysafe“ nėra atsakinga už tokių trečiųjų šalių svetainių naudojimą. 

Ši Privatumo politika yra bendro pobūdžio, tačiau mes nesiekiame suvaržyti jokių kitų galiojančių teisių 
ar pažeisti draudimų. Šiame dokumente nurodytos teisės ir pareigos galioja, jeigu jos neprieštarauja 
galiojantiems vietos teisės aktams.  

KONTAKTAI 

Laukiame jūsų klausimų ir pastabų dėl jūsų asmeninės informacijos tvarkymo. Jei norite pasinaudoti 
kuria nors savo teise arba gauti daugiau informacijos apie „Paysafe Group“ įmones, kurioms taikoma ši 
Privatumo politika, rašykite toliau nurodytu adresu su žyma „FAO Privacy Department“, arba kreipkitės 
į mus čia. 

Toliau nurodytas už domenų apsaugą atsakingas „Paysafe Group“ vadovas, į kurį galima kreiptis per 
„Kontaktų“ skiltį arba šiuo adresu: 

Mr. Derek A. Wynne 

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

Ši Privatumo politika atnaujinta 2017 m. sausio 31 d. 
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