
 

 

Fullstendig personvernerklæring 
 
INTRODUKSJON 

Denne personvernerklæringen gjelder for Paysafe Group plc og datterselskaper, som i visse tilfeller 
kan brukemerkenavn som Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill og NETELLER. En liste over 
sentrale datterselskaper finner du her. Referansen til Paysafe (eller “Vi”) inkluderer selskapene over og 
alle relevante tilknyttede selskaper i gruppen, en liste som kan innhentes via Kontakt oss-området. 
Paysafe har forpliktet seg til å beskytte ditt personvern og vil ta i bruk alle rimelige midler for å sikre at 
dine personopplysninger forvaltes trygt og vil innhentes, brukes, oppbevares og utlevert i henhold til 
denne erklæringen. “Du” i denne erklæringen betyr en person som har tilgang til eller søker om å bruke 
Paysafe tjenester (som definert under) enten for eget formål eller på vegne av en virksomhet.  Dette 
inkluderer, i forbindelse med en kunde eller mulig kunde av Paysafe, enhver trader og personer, 
inkludert administrerende og finansdirektører, og andre direktører og representanter, aksjonærer, 
partnere og reelle rettighetshavere av en kunde, samt eventuelle ansatte som får tilgang til eller bruker 
Paysafe sine tjenester på vegne av kunden. 
  
Denne erklæringen (og våre bruksvilkår som gjelder for spesifikke tjenester du kjøper eller bruker) 
gjelder for: 

 nettsiden/portfalfunksjoner og -tjenester som leveres til deg når du besøker vårt nettsted, portaler eller 
våre betalingspaneler som klienter bruker på sine nettsider; 

 når du søker om å bruke/eller bruker Paysafe sine produkter og tjenester (inkludert lojalitet eller reward-
programmer, poengbasert eller ikke (‘Lojalitet’ eller ‘Kampanje’));  

 ditt bruk av programvare som inkluderer terminaler, mobil- og desktop-applikasjoner levert av Paysafe; 
og 

 e-post, andre elektroniske meldingsmetoder som SMS, telefon, nettchat, nettsted/portal og annen 
kommunikasjon mellom deg og Paysafe. 
 

Samlet omtales disse i denne erklæringen som “Paysafe tjenester”.  

Vennligst les denne erklæringen nøye for å forstå våre retningslinjer og praksis for dine opplysninger 
og hvordan vi behandler disse. Ved å få tilgang til og bruke Paysafe tjenester, samtykker du til 
innhenting, bruk, og overføring av dine opplysninger som angitt i denne personvernerklæringen. 
Paysafe tar en 'lagvis tilnærming' for å forklare sin personvernpraksis, som anbefalt av regulatorer. 
Dette betyr at vi bestreber å gi deg kun relevant personverninformasjon for Paysafe tjenestene som 
brukes og vi vil ofte bruke en 'kort versjon' av retningslinjene for personvern for å gjøre dette. Dette er 
imidlertid vår fullstendige personvernerklæring. Kontakt oss-detaljer nederst i denne 
personvernerklæringen for eventuelle tilbakemeldinger eller forespørsler du har om denne erklæringen. 

OPPLYSNINGER VI KAN INNHENTE FRA DEG 

Vi kan innhente og behandle personlige og ikke-personlige opplysninger om deg. 

Personlige og ikke-personlige opplysninger 

Personopplysninger er informasjon som brukes til å identifisere en enkelt person. Paysafe innhenter 
også ikke-personlige opplysninger, eller kan anonymisere personopplysninger for å gjøre ikke-
personlige. Ikke-personlige opplysninger er informasjon som gjør at det ikke er mulig å identifisere en 
spesifikk person. Du samtykker til at Paysafe kan innhente, oppbevare, bruke, overføre og offentliggjøre 
ikke-personlige opplysninger for rimelige forretningsformål; for eksempel, bruken av samlede 
transaksjonsopplysninger for kommersielle formål, som trendanalyser og bruk av dataanalyse til å få 
kunnskap og innsikt i betalingstransaksjonsmønstre og -bruk.  Hvor Paysafe bruker og/eller offentliggjør 
taushetsbelagt eller transaksjonsopplysninger for å forberede eller levere samlinger, analyser og andre 
rapporter av innhentede opplysninger og anonymisert informasjon, vil det gjøre dette gitt at det blir tatt 
rimelige tiltak for å unngå identifikasjon av i) kunde av Paysafe utover kunden som Paysafe utarbeider 
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samlingen, analysen eller annen rapport for, eller ii) transaksjoner som er involvert i utarbeidelsen av 
en samling, analyse eller annen rapport. I henhold til denne erklæringen vil opplysninger innhentes av 
informasjonskapsler og lignende teknologier bli håndtert som ikke-personlige opplysninger, såfremt vi 
ikke kombinerer disse opplysningene med personlig informasjon. I den grad at IP-adresser (eller 
lignende identifikatorer) tydelig defineres som personopplysninger i henhold til lokal lovgivning, og hvor 
slike lover gjelder for Paysafe tjenester, vil vi håndtere slike identifikatorer som personopplysninger.    

Merk at Paysafe tilbyr tjenester både til enkeltkunder og virksomheter, og denne personvernerklæringen 
gjelder for begge, og bør leses og tolkes tilsvarende.  

Innhenting av opplysninger 

Vi innhenter følgende opplysninger: 

Opplysninger du gir oss: vi mottar og oppbevarer opplysninger inkludert personlig og økonomisk 
informasjon du gir oss når du (eller din virksomhet):  forespør eller søker om å bruke Paysafe tjenester; 
registrerer deg for bruk og/eller bruker Paysafe tjenester; laster opp og/eller oppbevarer opplysninger 
hos oss gjennom bruk av Paysafe tjenestene; og når du kommuniserer med oss gjennom e-post, SMS, 
en nettside eller portal, via telefon eller andre elektroniske metoder. Slike opplysninger kan inkludere 
deg eller kundens: 

 navn, inkludert fornavn og etternavn, fødselsdato, e-postadresse, fakturaadresse, brukernavn, passord 
og/eller bilde, adresse, nasjonalitet, og bostedland; 

 Kortets kontonummer, utløpsdato, CVC-detaljer (kortets sikkerhetskode), bank og/eller 
utstederdetaljer; 

 Opplysninger knyttet til kjøpte produkter, inkludert lokasjonen for kjøpet, verdi, tidspunkt og annen 
tilbakemelding som gis i forbindelse med et kjøp, inkludert personopplysninger knyttet til reise når du 
eller kunden handler flybilletter eller andre reiserelaterte tjenester; 

 Poeng eller rewards opptjent eller innløst i et lojalitetsprogram; 

 Andre opplysninger som du eller kunden oppgir. 
 

Opplysninger vi innhenter om deg: Paysafe mottar og oppbevarer visse opplysninger når du 
samhandler med Paysafe; for eksempel, i form av "informasjonskapsler" eller lignende teknologi. Vi 
innhenter også visse opplysninger når nettleseren får tilgang til Paysafe tjenester eller annonser, og 
annet innhold som leveres av eller på vegne av Paysafe på andre nettsider, eller når du klikker på e-
poster som: 

 Tekniske opplysninger, som IP-adressen som brukes til å koble til datamaskinen eller enheten til 
Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og -versjon, innstillinger for tidssone, nettleserens 
tilleggsprogram og versjoner, operativsystem; 
 

 Opplysninger om ditt besøk eller om du åpnet en e-post, inkludert de fullstendige Uniform Resource 
Locators (URL) trafikken til, gjennom og fra vårt nettsted (inkludert dato og tid); produkter eller tjenester 
du har sett på eller søkt etter; sidens responstid, nedlastingsfeil, besøkslengde på visse sider, 
samhandlingsinformasjon på nettsider (som å bla, klikke og musepeking) og metoder som brukes for å 
gå bort ifra siden og eventuelle telefonnummer som er brukt til å ringe vår kundeservice. 
Henvis til våre retningslinjer for informasjonskapsler for mer informasjon og se avsnittet under om 
Informasjonskapsler i denne erklæringen. Hvor det settes informasjonskapsler, vil informasjons om de 
enkeltstående informasjonskapsler være spesifikke for e-posten/nettsiden, og kan hentes direkte fra 
lenker i e-poster/nettsider. Alternativt kan du bruke Kontakt oss-lenken. 

Applikasjoner: Hvis du laster ned eller bruke mobil eller desktop-applikasjoner levert av Paysafe, kan 
vi motta informasjon om din lokasjon og enheten eller tjenesten du bruker (inkludert 
betalingstransaksjoner som finner sted). Noen enheter tillater at applikasjoner får tilgang til 
lokasjonsbasert informasjon i sanntid (for eksempel GPS). Våre mobile eller desktop-apper kan 
innhente slike opplysninger fra din mobilenhet eller datamaskin til enhver tid mens du laster ned eller 



 

 

bruker våre apper. Hvor pålagt vil vi alltid varsle deg hvor vi planlegger å innhente opplysninger i 
sanntid, og også hvor pålagt, innhente ditt samtykke med mindre annet er tillatt ved lov. Vi kan bruke 
slike opplysninger for regulatoriske formål, i våre due diligence-undersøkelser, bedre forstå 
transaksjonsmønstre og optimalisere opplevelsen din. 

E-post og annen kommunikasjon: vi kan motta opplysninger om deg og din bruk av Paysafe tjenester 
når vi kommuniserer med hverandre, inkludert når du åpner meldinger fra oss og fra bruken av 
elektroniske identifikatorer (noen ganger kjent som 'enhetens fingeravtrykk'), for eksempel, IP-adresser 
og telefonnumre. 

Arrangement: Vi kan motta opplysninger om deg og din bruk av Paysafe tjenester når du registrerer 
deg for et Paysafe-arrangement. Når du registrerer deg for et Paysafe-arrangement, samtykker du til: 
Paysafe kan bruke bilder og videoer av arrangementene som kan omfatte deg for distribuering til 
deltakere og i vårt kampanjemateriell for fremtidige arrangement; eventuell innsikt fra økter du deltar i 
og bidrar til kan også brukes av oss (på anonymisert basis) for alle formål og uten begrensning; og 
Paysafe kan også bruke detaljer som ditt navn, tittel og selskap i eventuell mobil eller desktop-
applikasjon som brukes i forbindelse med arrangementet.  

Informasjon fra andre kilder: vi kan dele og motta opplysninger om deg med eller fra andre kilder, og 
legge det til kontoinformasjonen din, inkludert når du bruker noe av de andre nettsidene vi driver eller 
andre tjenester vi leverer. Vi jobber også tett med tredjeparter (inkludert, for eksempel, 
forretningspartnere, finansinstitusjoner, forhandlere, underleverandører i tekniske, betalings- og 
leveringstjenester, annonsenettverk, analyseleverandører, leverandører av søkeopplysninger, og 
kredittreferanse og svindelforebyggende byråer) og kan motta opplysninger om deg fra dem eller gi 
slike opplysninger til dem. Bruken av opplysninger av kredittreferanse og svindelforebyggende byråer 
er nærmere beskrevet under.  

BRUK AV DINE OPPLYSNINGER 

Dine opplysninger (som over) vil inkludere opplysninger om deg (og/eller din virksomhet) og dine 
transaksjoner. Hvis du gir oss opplysninger, inkludert sensitive personopplysninger, om deg eller andre, 
samtykker du (og bekrefter at den personen opplysningene omhandler har samtykket) at vi kan bruke 
disse opplysningene som angitt i denne erklæringen.     

Vi kan bruke og dele dine opplysninger med andre selskaper i Paysafe-gruppen, dets styremedlemmer, 
ansatte, profesjonelle rådgivere, underleverandører og tredjepartsleverandører for å hjelpe oss og dem: 

 Leverere våre Paysafe tjenester til deg og din bedrift inkludert det å oppfylle Paysafe sine forpliktelser 
til deg eller til finansinstitusjoner eller andre institusjoner i forbindelse med Paysafe tjenester vi leverer 
til deg (og/eller din virksomhet); 
 

 For å forbedre og utvikle vår virksomhet, inkludert uten begrensning for å optimalisere våre 
nettsider/portaler, produkter og tjenester. Dette kan inkludere å bruke opplysninger du skriver inn i 
skjema, men ikke sender til oss, for eksempel ved å bruke den opplysningen for å optimalisere vår(e) 
nettside(r) og kontakte deg for kundeserviceformål knyttet til det skjemaet; 

 

 For å levere informasjon, produkter og tjenester du har forespurt eller vi tror kan være av interesse for 
deg; 

 

 For å administrere og overholde dine rettigheter, bruksvilkår eller andre kontrakter med deg (og/eller 
din virksomhet) for anskaffelse av Paysafe tjenester, inkluder for få: 
  

o vurdere økonomisk og forsikringsrisiko, inkludert din (og/eller din bedrifts) økonomiske stilling 
og eventuelle tilknyttede parter som styremedlemmer, aksjonærer og oppdragsgivere; 



 

 

 
o innhente opplysninger om deg fra kredittreferansebyråer og svindelforebyggende byråer 

for å sjekke kredittstatusen/profilen og identiteten til deg (og/eller din bedrift) regelmessig. 
Byråene vil registrere våre forespørsler som kan sees av andre selskaper som foretar sine 
egne kredittsjekker; og et "fotavtrykk" kan plasseres på din kredittfil, uavhengig om du 
aksepteres som kunde. Hvor vi tilbyr tjenester til deg i forbindelse med din virksomhet, hvis du 
er et styremedlem, vil vi søke bekreftelse fra kredittbyråer at din bostedadresse du oppgir er 
den samme som er registrert i det aktuelle organisasjonsregisteret. For tjenester til kunder kan 
vi bruke kredittvurdering og/eller -scoring. Din søknad vil vurderes ved hjelp av dokumenter 
knyttet til kredittreferansebyrå knyttet til alle som du har en felles konto med eller lignende 
finansinstitusjoner. Hvis det er en felles søknad og en lenke ikke eksisterer allerede, så kan en 
opprettes. Disse lenkene vil forbli til du registerer et "Varsel om dissosiering" hos 
kredittreferansebyråene. Hvor du mottar tjenester fra oss, vil vi oppgi detaljer om kontoen din 
til kredittreferansebyråene og hvordan du administrerer disse. Hvis du ikke betaler tilbake 
penger innen fristen, vil kredittbyråene registrere den utestående gjelden. Opplysninger om 
hvordan du administrerer kontoen din og/eller gjeld kan gis til andre kredittreferanse og 
svindelforebyggende byråer for å utføre lignende undersøkelser og spore din lokasjon og 
innkreve eventuell gjeld du skylder. Registrerte opplysninger forblir registrert i slike byråer i 6 
år etter kravet er betalt, enten av deg eller dersom det er misligholdt. Hvis du ønsker ytterligere 
opplysninger om vår bruk av kredittreferansebyråer, kontakt oss; 

 
o registrere og spore transaksjonsdetaljer du (og/eller dine kunder) utfører i forbindelse med 

Paysafe tjenestene; 
 

o analysere og rapportere på ditt (og/eller dine kunder) bruk av lojalitetstjenester; 
 

o legge til rette for innhenting eller innløsing av poeng eller andre rewards i forbindelse med 
lojalitetsprogram;  
 

o administrere omstendigheter hvor det strides om transaksjoner, rewards eller poeng; 
 

o administrere, undersøke og oppklare klager; eller 
 

o innkreve gjeld eller i forbindelse med din insolvens, inkludert sporing av din posisjon; 
  

 For å forhindre, påvise og straffeforfølge svindel eller kriminalitet eller bistå andre i dette; 
 

 For å identifisere og overvåke svindel, vil vi og andre organisasjoner få tilgang til og bruke, fra 
Storbritannia eller andre land, opplysninger registrert av svindelforebyggende byråer. Hvis det 
avdekkes at falske eller feilaktige opplysninger er oppgitt og/eller at det mistenkes svindel av Paysafe, 
vil opplysningene om deg (og/eller din bedrift) overleveres til svindelforebyggende byråer av oss eller 
tredjeparter som vi har delt dine opplysninger med. Paysafe kan også innhente opplysninger om deg 
fra svindelforebyggende byråer eller tjenester med jevne mellomrom, uavhengig om det mistenkes 
svindel eller ikke. Dette kan inkludere å registrere sensitive personopplysninger, som f.eks. 
beskyldninger om kriminelle handlinger; 
 

 Paysafe deltar også i svindelforebyggende aktiviteter, som kan innebære å vurdere deg (og/eller dine 
kunder), inkludert transaksjoner og/eller lokasjoner. Dette kan innebære å bruke produkter og tjenester 
fra tredjeparter (inkludert deling av informasjon med slike tredjeparter) til å overvåke transaksjoner, 
påvise mønstre som krever granskning eller på andre måter profilere og vurdere sannsynligheten for 
svindel; 
 

 For å bistå i Paysafes, andre finansinstitusjoners, eller andre tredjeparters granskning av mistenkt 
kriminell aktivitet;  



 

 

 

 For å begrense risiko knyttet til informasjonssikkerhet, sektor eller kreditt; 
 

 Hvis vi anser deg som en kredittrisiko eller annen risiko for vår virksomhet, kan vi beslutte å ikke 
samhandle med deg og/eller opphøre eksisterende samhandling. Hvis vi mistenker svindel eller andre 
kriminelle handlinger, kan vi rapportere til politimyndigheter, kreditt- eller svindelforebyggende byråer, 
og/eller straffeforfølge deg direkte og/eller bistå andre til å gjøre dette; 
 

 For å få ditt synspunkt på våre varer, tjenester og våre nettside(r); 
 

 For å varsle deg om viktige endringer eller utviklinger på din nettside eller våre varer og tjenester; 
 

 For å forstå kunderforventninger, utføre analyse og sammenligninger, opprette profiler og skape 
markedsføringsmuligheter (inkludert hvordan du og/eller dine kunder bruker våre tjenester og for å 
bedre tilpasse våre tjenester og markedsføringstilbud til dine interesser); dette kan innebære en 
oppsamling og deling av ikke-personlige opplysninger for å tilrettelegge analyse på tvers av industrier, 
kundeinnsikt og -bruk; 
 

 For å sende deg informasjon vi mener du kan finne interessant, inkludert markedsføring- og 
kampanjemateriell; per post, e-post, telefon, SMS eller andre måter, som elektroniske virkemidler. Du 
kan komme med innsigelser mot markedsføring til enhver tid, som forklart under; 
 

 For å utvikle og teste produkter og tjenester; 
 

 For å være i samsvar med lokale og nasjonale lover, inkludert kortregler og anmodninger fra 
politimyndigheter og regulatoriske myndigheter; og 
 

 Med tanke på markedsføring, markedsundersøkelser og lignende aktiviteter, kan vi bruke dine 
personopplysninger for slike formål uavhengig om du aksepteres til å bruke eller fortsetter å bruke 
Paysafe tjenester. Hvis du ikke lenger ønsker å motta markedsføring eller kampanjeinformasjon fra 
Paysafe, ber vi om at du opplyser oss om dette i Kontakt oss-delen. 
 

Hvis du gir opplysninger som skal publiseres eller vises på offentlige områder på nettstedet/portalen 
eller overføres til andre brukere på nettstedet/portalen eller til tredjeparter, forstår du at slike 
opplysninger kan brukes av alle tredjeparter som får tilgang til disse opplysningene for alle 
formål.  Disse opplysningene publiseres av deg på egen risiko og du samtykker til å være i samsvar 
med bruksvilkårene av slike nettsted. 

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Vi utleverer ikke opplysninger som kan identifisere deg personlig til noen, med mindre som beskrevet i 
denne erklæringen, inkludert: 

 Innad i Paysafe-gruppen; 
 

 Kredittreferansebyråer (hvor tillatt i henhold til bruksvilkår eller annen kontrakt) som angitt over). Hvis 
du ønsker ytterligere opplysninger om hvordan vi bruker kredittreferansebyråer, kontakt oss; 
 

 Svindelforebyggende byråer (som angitt over og inkludert politi, økokrim, og svindelforebyggende 
byrå); 
 

 Tredjeparts kreditt- og finansinstitusjoner (hvor tillatt i henhold til bruksvilkår eller annen kontrakt): 
inkluderer kredittinstitusjonen hvor du (eller din bedrift) har din bankkonto, og kortløsninger som styrer 
utstedelsen av og bruk av kreditt, debet, kjøp eller andre betalingskort, alternative betalingsløsninger 
og andre finansinstitusjoner som kan behandle betalinger og som ikke driver under Paysafes kontroll, 
eller de institusjoner Paysafe ikke har noen forpliktelser overfor. 



 

 

 

 Tredjepartsleverandører: leverandører som bistår oss med anskaffelsen av Paysafe tjenester, 
inkludert behandlingen av bestillinger, ferdigstille bestillinger, behandling av betalinger, administrere 
kreditt-, sikkerhets-, sektor- og svindelrisiko, samt markedsføring, markedsundersøkelser, og 
undersøkelser som utføres av eller på vegne av Paysafe; 
 

 Hvor vi er pålagt eller tillatt å gjøre dette i henhold til lov: vi kan være pålagt i henhold til loven å 
utlevere opplysninger om deg til regulatoriske myndigheter og politi over hele verden, eller vi kan på 
annen måte bestemme at det er hensiktsmessig å gjøre dette. Slik utlevering kan også innebære 
anmodninger fra offentlige myndigheter, eller kommersielle organisasjoner som du har samhandlet med 
og som søker å begrense sin mislighetsrisiko, eller for juridiske eller rettslige formål, rikets sikkerhet 
eller hvor vi mener det kan være i nasjonens eller av offentlig interesse eller på annen måte lovlig å 
gjøre dette; 
 

 Overføring på tvers av bedriftsenheter: Paysafe kan kjøpe eller selge forretningsenheter eller 
tilknyttede selskaper.  I slike omstendigheter kan vi overføre kundeopplysninger som en 
forretningseiendel.  Uten å begrense det forannevnte, hvis din bedrift inngår i felleskontrollert 
virksomhet med eller selges til eller fusjonerer med en annen forretningsenhet, kan dine opplysninger 
utleveres til våre nye forretningspartnere eller -eiere; og 
 

 Med din tillatelse:  Dine opplysninger kan også brukes til andre formål som du gir spesifikk tillatelse 
til, eller når pålagt i henhold til lov eller hvor tillatt i henhold til regelverk fra det aktuelle datatilsyn. Med 
mindre hvor uttrykkelig tillatt, vil Paysafe ikke selge, leie, dele eller på annen måte utlevere 
personopplysninger om sine kunder til tredjeparter for kommersielle formål. 
 

Paysafe eller andre tredjeparts tjenesteleverandør kan også behandle betalinger eller opplysninger 
gjennom andre finansielle eller andre institusjoner. Disse eksterne organisasjonene kan behandle og 
oppbevare din personopplysninger utenlands, og vi og de kan måtte utlevere dine personopplysninger 
til utenlandske myndigheter for å bistå deres kamp mot kriminalitet og terrorisme. I tilfeller hvor disse 
organisasjonene er etablert utenfor EØS, eller i territorier opplysningene ble innhentet, er det ikke 
sikkert dine personopplysninger er beskyttet under de samme standardene.   

Overvåkning 

Vi kan overvåke eller registrere telefonsamtaler, e-poster, nettchat eller annen kommunikasjon med 
deg for regulatoriske formål, sikkerhet, kundeservice eller opplæringsformål. Ved besøk på våre 
kontorer vil CCTV, tilgangskontrollsystemer og/eller andre overvåkingssystemer være i drift. 

Sosiale nettverk og media 

Vi kan gjennomgå og bruke offentlige kommentarer og meninger på våre sosiale nettverkssteder (dvs. 
Facebook og Twitter) til å bedre forstå våre kunder og vår anskaffelse og utvikling av Paysafe 
tjenester.   

HVOR VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER OG DATASIKKERHET 

Opplysningene vi innhenter fra deg kan overføres til og oppbevares på et sted utenfor EØS (“EØS”) 
eller på det stedet de ble innhentet. Det kan også behandles av ansatte som driver utenfor EØS eller 
territoriet de ble innhentet som jobber for oss eller våre leverandører. Slike ansatte kan være blant 
annet være engasjert for å ferdigstille bestillinger, behandle av betalingsopplysninger og 
supporttjenester som et ledd i anskaffelsen av Paysafe tjenester. Ved å sende inn personopplysninger 
samtykker du til slik overføring, oppbevaring og behandling. Hvor slike ansatte opptrer på vegne av 
Paysafe, vil vi ta alle rimelige steg for å sikre at dine personopplysninger håndteres sikkert og i tråd 
med denne personvernerklæringen; inkludert bruken av eventuelle mekanismer fastsatt i loven for å 
sikre at overføringen er lovlig. Paysafe bruker vanligvis 'modellklausuler' som er godkjent av EU-
kommisjonen når det inngås kontrakter med tredjeparters datamottakere utenfor EØS som mottar data 
fra et EØS-område for å behandle personopplysningene utenfor EØS 



 

 

Når du ikke lenger er en kunde vil vi oppbevare dine personopplysninger for en rimelig tidsperiode, eller 
som ellers er tillatt i henhold til lov. Ytterligere detaljer er tilgjengelig på forespørsel.  

Vi har implementert tiltak utformet for å sikre dine personopplysninger fra utilsiktet tap og fra uautorisert 
tilgang, bruk, endring og utlevering. 

Sikkerheten til dine opplysninger er også avhengig av deg. Hvis vi har gitt deg (eller du har valgt) et 
passord eller tilgangskode for tilgang til visse deler av vårt nettsted/portal eller mobilapplikasjoner og 
lignende, er du ansvarlig for å holde passordet og/eller tilgangskoden konfidensiell. Du må ikke dele 
passordet og/eller tilgangskoden med noen. Du må sikre at det ikke forekommer uautorisert bruk av ditt 
passord og tilgangskode. Du autoriserer Paysafe til å handle etter instruksjoner og opplysninger mottatt 
fra en person som oppgir ditt brukernavn og passord, og du samtykker til å holdes ansvarlig for bruken 
og handlinger som skjer som følge av bruken av din konto. Du samtykker også til å varsle Paysafe 
dersom noen av opplysningene du har oppgitt har endret seg.  

Overføringen av opplysninger på Internett er ikke helt trygt. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte 
dine personopplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheten til opplysninger du overfører til nettstedet 
vårt via Internett; all overføringer skjer på din egen risiko. Når vi har gjennomgått dine opplysninger, har 
vi strenge prosedyrer og sikkerhetsfunksjoner for å hindre uautorisert tilgang. 

DINE RETTIGHETER 

Du kan ha visse rettigheter i henhold til lovgivning om datasikkerhet, inkludert retten til å få innsyn i 
personopplysningene vi har om deg, og du kan be oss om å gjøre eventuelle endringer for å sikre at 
opplysningene er nøyaktige og oppdaterte. Hvis du ønsker en kopi av personopplysningene vi har om 
deg, se Kontakt oss-delen. Det er et gebyr på £ 10 i Storbritannia, gebyr i andre jurisdiksjoner (hvor 
aktuelt) er tilgjengelig på forespørsel. Hvor aktuelt, vil lovgivning for datasikkerhet også gi følgende 
rettigheter knyttet til personopplysninger, som også kan framlegges og diskuteres med oss ved å bruke 
Kontakt oss-delen under: 

 Forhindre prosessering når det kan forårsake skade eller en nødsituasjon; 

 For å klage på det aktuelle Datatilsynet; 

 Påbegynne rettslige skritt for å fremlegge krav om skade eller nød forårsaket av vår manglende 
samsvar med datasikkerhetlovgivning; 

 For å kreve revurdering av visse automatiserte beslutningsprosesser; 

 For å komme med innsigelser på automatisk prosessering; 

 For å forhindre direkte markedsføring; 

 Retten til å trekke tilbake samtykke for visse aspekter av vår behandling, spesielt for direkte 
markedsføring; 

 Retten til å kreve at vi retter feilaktige eller ufullstendige personopplysninger.   
 

I Storbritannia vil rettighetene over finnes i Data Protection Act 1998 og slike rettigheter er generelt 
gjeldende på tvers av EUs medlemsland. Lovene i andre aktuelle territorier gjeldende for din 
samhandling med Paysafe kan imidlertid være relevante (og kan også påvirke rettighetene over), og 
slike rettigheter, hvor gjeldene, kan også behandles via Kontakt oss-delen under. 

JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING 

Paysafe vil kun behandle dine personopplysninger hvor vi har lovlig myndighet til å gjøre dette. Slike 
lover varierer i forskjellige territorier og mer spesifikk informasjon er tilgjengelig på forespørsel. Generelt 
vil Paysafe behandle: 

 På grunnlag av ditt samtykke, inkludert hvor samtykke er forespurt 'som betingelse for 
forretninger' (for eksempel, hvor det er nødvendig å utføre et kredittsøk før åpning av konto); 

 Hvor nødvendig for utførelsen av en kontrakt vi har inngått med deg; 



 

 

 Hvor Paysafe har legitime interesser av å behandle data, hvor slik behandling ikke overkjører 
dine rettigheter og friheten til å protestere mot slik behandling; 

 Hvor påkrevd i henhold til lov og lignende regel (for eksempel, hvitvasking av penger eller 
vandelssjekk).  

INFORMASJONSKAPSLER 

Våre nettsider (og noen e-poster) bruker "informasjonskapsler" og annen teknologi som lagrer små 
mengder opplysninger på din datamaskin eller enhet, for å tillate at det innhentes en viss informasjon 
fra din nettleser. Informasjonskapsler (og lignende teknologi) er ofte brukt på Internett og tillater en 
nettside/portal å gjenkjenne en brukers enhet, uten å identifisere enkeltpersonen som bruker 
datamaskinen. Denne teknologien kan bidra til å gjøre det enklere for deg å logge på og bruke siden, 
gi tilbakemelding til oss om hvilke deler av nettstedet du besøker (eller om e-poster er blitt lest), slik at 
vi kan vurdere effektiviteten av nettstedet eller kommunikasjonen, og gi en bedre brukeropplevelse. 

'Ikke spor'-signaler - noen nettlesere kan sende ut 'ikke spor'-signaler. Men det er ingen industristandard 
på plass i dag for hva nettsider og andre nettbaserte tjenester bør gjøre når det mottas slike signaler. 
Dersom en standard utvikles for dette, vil Paysafe kommet tilbake til dette i erklæringen, men tar ikke 
et standpunkt på dette før det mottas slike signaler.   

For mer informasjon om informasjonskapsler (og lignende teknologi), inkludert hvordan å se hvilke 
informasjonskapsler som er satt og hvordan å administrere, blokkere og slette disse, se 
www.allaboutcookies.org og våre retningslinjer for informasjonskapsler. 

ENDRINGER I VÅR PERSONVERNERKLÆRING 

Vi kan fra tid til annen foreta endringer i vår personvernerklæring. Hvis vi foretar vesentlige endringer i 
hvordan vi behandler dine opplysninger, vil vi varsle deg gjennom et varsel på dette nettstedet/portalen. 
Datoen personvernerklæringen sist ble endret står nederst på siden. Du er ansvarlig for å sikre at du 
besøker vårt nettsted/portal og vår personvernerklæring med jevne mellomrom for å sjekke om det er 
foretatt eventuelle endringer. Ved å fortsette å bruke Paysafe sine tjenester samtykker du til endringene 
i vår personvernerklæring. 

Nettstedet vårt kan fra tid til annen inneholde linker til og fra nettsider fra våre partnernettverk, 
annonsører og samarbeidspartnere. Hvis du følger slike linker, merk at disse nettstedene har sine egne 
retningslinjer for personvern og informasjonskapsler, og Paysafe forplikter seg ikke til eller tar ansvar 
for slike tredjeparters nettsider. 

Denne erklæringen er global i omfang, men er ikke ment å overstyre juridiske rettigheter eller forbud i 
eventuelle territorier hvor slike rettigheter eller forbud har forrang. I slike tilfeller kan rettigheter og 
forpliktelser som angitt i denne erklæringen gjelde, unntatt hvor endringer i lokale lover tar forrang.  

KONTAKT OSS 

Vi tar gjerne imot alle kommentarer, forespørsler og henvendelser knyttet til bruken av dine 
opplysninger. Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller motta ytterligere informasjon om aktuelle 
selskaper i Paysafe-gruppen som denne erklæringen gjelder for, må du skrive til adressen under, 
merket med FAQ Privacy Department eller kontakte oss. 

Paysafe-gruppens personverndirektør er som oppgitt under og kan kontaktes via Kontakt oss-siden 
eller på adressen under: 

Mr Derek A Wynne 

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

mailto:data.privacy@paysafe.com


 

 

Denne erklæringen ble sist revidert 31. januar 2017 

 

 


