
 

 

Aviso abrangente de privacidade  
 
INTRODUÇÃO 

Este aviso aplica-se a Paysafe Group plc e suas empresas do grupo, que às vezes usam nomes 
comerciais como Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill e NETELLER. Pode-se encontrar uma 
lista de subsidiárias chave da Paysafe aqui. A referência à Paysafe (ou “Nós”) inclui as empresas 
acima e todas as afiliadas relevantes do grupo, uma lista das mesmas pode ser obtida através da 
seção Fale Conosco. A Paysafe tem o compromisso de proteger a sua privacidade e tomará todas as 
precauções a fim de garantir que as suas informações pessoais sejam tratadas com absoluto sigilo e 
que serão coletadas, utilizadas, armazenadas e reveladas de acordo com este aviso. 
 “Você” neste aviso significa um indivíduo que está acessando ou aplicando para usar os Serviços 
Paysafe (conforme definido abaixo) em seu próprio nome ou em nome de uma empresa.  Isto inclui, 
em relação a um cliente ou potencial cliente da Paysafe, qualquer comerciante individual e quaisquer 
diretores, incluindo os diretores gerentes e financeiros, quaisquer outros diretores e diretores, 
acionistas, sócios e beneficiários de um cliente, bem como qualquer membro do pessoal que acessar 
ou usar os Serviços Paysafe em nome de um cliente. 
  
Este aviso (juntamente com nossos termos de uso aplicáveis a quaisquer serviços específicos que 
você pode comprar ou usar) aplicam-se a:  

 As funcionalidades e serviços do portal / site que lhe são fornecidos quando visita os nossos sites, 
portais ou painéis de pagamento que os nossos clientes podem utilizar nos seus websites; 

 Quando você aplica para usar e / ou usar os produtos e serviços da Paysafe (incluindo qualquer 
esquema de fidelidade ou recompensa, seja baseado em pontos ou (‘Lealdade’ou ‘Promoção’));  

 seu uso de software, incluindo terminais, aplicativos móveis e de desktop fornecidos pela Paysafe; e 

 E-mail, outras mensagens eletrônicas, incluindo SMS, telefone, web chat, site / portal e outras 
comunicações entre você e Paysafe. 
 

Junto são referidas neste aviso como “Paysafe Services ”.  

Leia atentamente este aviso para compreender nossas políticas e práticas relacionadas às suas 
informações e como as trataremos. Ao acessar e usar os Serviços Paysafe, você concorda com a 
coleta, uso e transferência de suas informações conforme estabelecido neste aviso de privacidade. A 
Paysafe adota uma "abordagem em camadas" para explicar suas práticas de privacidade, conforme 
recomendado pelos reguladores. Isso significa que nos esforçamos para fornecer apenas as 
informações de privacidade relevantes para o Serviço Paysafe sendo utilizado e, com freqüência, 
usaremos políticas de privacidade de "forma curta" para fazê-lo. No entanto, este é o nosso aviso de 
privacidade abrangente. Entre em contato conosco detalhes são fornecidos no final do aviso, para 
comentários ou quaisquer perguntas de privacidade que você possa ter. 

INFORMAÇÕES QUE PODEMOS COLETAR DE VOCÊ 

Podemos coletar e processar informações pessoais e não pessoais coletadas de você. 

Informações pessoais e não pessoais 

Informações pessoais são informações que podem ser usadas para identificar exclusivamente uma 
pessoa. A Paysafe também coleta informações não pessoais, ou pode ocultar informações pessoais a 
fim de torná-las impessoais. Informações não pessoais são informações que não permitem que um 
indivíduo seja identificado. Você concorda que a Paysafe pode coletar, armazenar, usar, transferir e 
divulgar informações não pessoais para qualquer finalidade comercial razoável; Por exemplo, o uso de 
informações agregadas transacionais para fins comerciais, tais como análise de tendências e o uso de 
dados analíticos para obter aprendizado e percepção sobre os padrões de transações de pagamento 
e uso. Quando a Paysafe usa e / ou divulga informações confidenciais ou transacionais para preparar 
e fornecer compilações, análises e outros relatórios de informações agregadas e anonimizadas, fará 
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isso desde que tenha tomado medidas razoáveis para evitar identificar qualquer i) cliente de Paysafe 
que não seja o Cliente para o qual a Paysafe prepara a compilação, análise ou outro relatório ou ii) 
transações envolvidas na preparação de qualquer compilação, análise ou outro tipo de relatório. De 
acordo com este aviso, as informações coletadas por cookies e tecnologias similares são tratadas 
como informações não pessoais, na medida em que não combinamos isso com informações pessoais. 
À medida em que os endereços do Protocolo Internet (IP) (ou identificadores similares) estejam 
claramente definidos como informações pessoais sob qualquer lei local e onde essa lei local é aplicável 
aos Serviços Paysafe, nós gerenciaremos esses identificadores como informações pessoais.   

Tenha atenção que a Paysafe presta serviços tanto a consumidores individuais como a empresas, e 
este aviso de privacidade aplica-se a ambos e deve ser lido e interpretado de acordo.  

Coletando suas informações 

Coletamos as seguintes informações: 

Informações que você nos dá: Nós recebemos e armazenamos qualquer informação, incluindo 
informações pessoais e financeiras que você nos fornece, incluindo quando você (ou sua 
empresa):  solicitar ou fazer um pedido de Serviços Paysafe; Registrar para usar e / ou usar qualquer 
Serviços Paysafe; Carregar e / ou armazenar informações conosco usando os Serviços Paysafe; E 
quando você se comunica conosco através de e-mail, SMS, um site ou portal, ou o telefone ou outros 
meios eletrônicos. Essas informações podem incluir você ou o seu cliente: 

 Ao visitar os escritórios, CCTV, sistemas de controle de acesso e / ou outros sistemas de 
monitoramento podem estar em operação. 

 Número de conta principal do cartão, data de validade do cartão, detalhes do CVC (código de 
segurança do cartão), detalhes do banco e / ou do emitente; 

 As informações relativas a quaisquer itens comprados, incluindo o local da compra, o valor, o tempo e 
qualquer comentário fornecido em relação a tal compra, incluindo informações pessoais relacionadas 
com viagens, quando você ou seu cliente estão negociando para passagens aéreas ou outros serviços 
relacionados a viagens; 

 Pontos ou recompensas ganhos ou resgatados em qualquer esquema de Lealdade; 

 Qualquer outra informação que você ou seu cliente forneça. 
 

Informações que coletamos sobre você: Paysafe recebe e armazena certas informações sempre 
que você interage com Paysafe; Por exemplo por meio de "cookies" ou tecnologia similar. Também 
obtemos certas informações quando seu navegador acessa os Serviços Paysafe ou anúncios e outros 
conteúdos fornecidos por ou em nome da Paysafe em outros sites, ou ao clicar em e-mails, incluindo: 

 Informações técnicas, incluindo o endereço do protocolo Internet (IP) usado para conectar seu 
computador ou dispositivo à Internet, suas informações de login, tipo e versão do navegador, 
configuração de fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador, plataforma do sistema 
operacional; 
 

 Informações sobre sua visita ou se você abriu um e-mail, incluindo o URL completo, através e de nosso 
site (incluindo data e hora); Produtos ou serviços consultados ou pesquisados; Os tempos de resposta 
da página, os erros de download, a duração das visitas a determinadas páginas, as informações de 
interação da página (como rolagem, cliques e passadas do mouse) e os métodos usados para navegar 
fora da página do site e qualquer número de telefone usado para ligar para nosso número de 
atendimento. 
Consulte também nossa Política de Cookies, abaixo, para obter mais informações e consulte a seção 
Cookies separada deste aviso, também abaixo. Quando os cookies são definidos, as informações 
sobre cookies individuais são específicas para o e-mail / website e podem ser obtidas diretamente de 
links em tais e-mails / websites. Caso contrário, use o link Fale conosco. 



 

 

Aplicações: Se transferir ou utilizar aplicações móveis ou de secretária fornecidas pela Paysafe, 
poderemos receber informações sobre a sua localização e o seu dispositivo ou o serviço que está 
utilizando (incluindo onde ocorre uma transação de pagamento). Alguns dispositivos permitem que os 
aplicativos acessem informações baseadas em local em tempo real (por exemplo, GPS). Nossos 
aplicativos para dispositivos móveis e de mesa podem coletar essas informações do seu dispositivo 
móvel ou do seu computador a qualquer momento enquanto você faz o download ou usa nossos 
aplicativos. Sempre que necessário, sempre procuraremos notificá-lo se nossa intenção é coletar 
informações de localização em tempo real e, também quando necessário, obter seu consentimento, a 
menos que seja permitido por lei. Poderemos usar essas informações para fins de regulamentação, 
nossos próprios controles de diligência devida, para melhor compreender o uso de recursos de dados, 
padrões de transação e para otimizar sua experiência. 

E-mail e outras comunicações: Podemos receber informações sobre você e sua utilização dos 
Serviços Paysafe quando nos comunicamos uns com os outros, inclusive quando você abre 
mensagens de nós e do uso de identificadores eletrônicos (por vezes conhecidos como "impressões 
digitais de dispositivos"), por exemplo, endereços de Protocolo de Internet ou Números de telefone. 

Eventos: podemos receber informações sobre você e seu uso de Serviços Paysafe quando você se 
registra para um evento Paysafe. Ao se registrar para qualquer evento Paysafe, você concorda que: A 
Paysafe pode usar fotos e vídeos do evento que podem incluir você para distribuição aos participantes 
do evento e em nossos materiais promocionais para eventos futuros; Quaisquer informações obtidas 
de sessões nas quais você participa e contribui também podem ser usadas por nós (de forma anônima) 
para qualquer fim e sem restrições; E que a Paysafe pode incluir detalhes de seu nome, cargo e 
empresa em qualquer aplicativo móvel ou de mesa usado em conexão com o evento.  

Informações de outras fontes:  Podemos compartilhar ou receber informações sobre você com ou 
de outras fontes e adicioná-las às nossas informações de conta, inclusive quando você usa qualquer 
um dos outros sites que operamos ou outros serviços que fornecemos. Estamos também trabalhando 
estreitamente com terceiros (incluindo, por exemplo, parceiros comerciais, instituições financeiras, 
comerciantes, subcontratados em serviços técnicos, de pagamento e de entrega, redes de publicidade, 
fornecedores de análises, fornecedores de informações de pesquisa, agências de referência de crédito 
e prevenção de fraudes) e podemos receber informações sobre você a partir deles ou fornecer essas 
informações para eles. Referência de crédito e uso de agência para prevenção de fraude é explicado 
abaixo.  

USOS FEITOS COM ESTAS INFORMAÇÕES 
 

Suas informações (como acima) incluirão informações sobre você (e / ou sua empresa) e suas 
transações. Se você nos fornecer informações, incluindo informações pessoais confidenciais, sobre 
você ou outras pessoas, você concorda (e confirma que a pessoa sobre a qual a informação é 
concordou) que podemos usar esta informação da maneira estabelecida neste aviso.     

Podemos usar e compartilhar suas informações com outras empresas do grupo Paysafe, seus 
diretores, funcionários, consultores profissionais, subcontratados e prestadores de serviços 
terceirizados para nos ajudar: 

 odemos usar e compartilhar suas informações com outras empresas do grupo Paysafe, seus diretores, 
funcionários, consultores profissionais, subcontratados e prestadores de serviços terceirizados para os 
nossos: 
 

 Para melhorar e desenvolver nossos negócios, incluindo, sem limitação, otimizar nossos sites / portais, 
produtos e serviços. Isso pode incluir o uso de informações que você insere nos formulários, mas não 
nos envia, por exemplo, usando essas informações para otimizar nossos sites e entrar em contato com 
você para fins de atendimento ao cliente em relação a esse formulário; 

 



 

 

 Para lhe fornecer as informações, produtos e serviços que você solicitou ou achamos que podem ser 
de seu interesse; 

 

 Para gerenciar e fazer cumprir nossos direitos, termos de uso ou quaisquer outros contratos com você 
(e / ou sua empresa) para a prestação de Serviços Paysafe; Incluindo: 
  

o avaliar riscos financeiros e de seguros, incluindo a posição financeira de você (e / ou sua 
empresa) e de quaisquer partes vinculadas, tais como diretores, acionistas e diretores; 

 
o obter informações sobre você de agências de referência de crédito e agências de 

prevenção a fraudes para verificar o perfil/status de crédito seu e de sua empresa 
regularmente. As agências registrarão nossos inquéritos que podem ser vistos por outras 
companhias que fazem suas próprias investigações de crédito; E uma "marca" pode ser 
colocada em seu arquivo de crédito, mesmo que você seja aceito como cliente. Nos casos em 
que lhe prestemos serviços relativamente ao seu negócio, se for um Administrador, 
procuraremos obter confirmação junto das agências de referência de crédito, de que o 
endereço residencial que fornece é o mesmo que o registrado na empresa relevante (quando 
aplicável) . Para serviços a todos os clientes, podemos usar a pontuação de crédito. Seu 
aplicativo será avaliado usando registros de agência de referência de crédito relativos a 
qualquer pessoa com quem você tenha uma conta conjunta ou associação financeira 
semelhante. Se for uma aplicação conjunta e tal link não existir, então pode ser criado um. 
Esses links permanecerão até que você registre uma "notificação de desassociação" nas 
agências de referência de crédito. Quando você recebe serviços de nós, forneceremos 
detalhes de suas contas a agências de referência de crédito e como você as gerencia. Se você 
não reembolsar quaisquer fundos na íntegra e no tempo, agências de referência de crédito 
registrarão a dívida pendente. Informações sobre como você gerencia sua conta e / ou 
qualquer dívida podem ser fornecidas a outras organizações por referência de crédito e 
agências de prevenção de fraude para realizar verificações semelhantes e traçar o seu 
paradeiro e recuperar quaisquer dívidas que você deve. Registros permanecem em arquivo 
em tais agências por 6 anos depois que eles são fechados, se estabelecido por você ou 
inadimplente. Se você deseja obter mais informações sobre o uso de agências de referência 
de crédito, entre em contato conosco; 

 
o Registrar e acompanhar detalhes das transações que você (e / ou seus clientes) realizam em 

relação aos Serviços Paysafe; 
 

o analisar e relatar sobre você (e / ou seus clientes) o uso de qualquer serviço de Lealdade; 
 

o facilitar a coleta ou o resgate de quaisquer pontos ou outras moedas de recompensas em 
relação a qualquer programa de Fidelidade;  
 

o gerenciar quaisquer circunstâncias em que sejam contestadas transações, prêmios ou pontos; 
 

o gerenciar, investigar e resolver queixas; ou 
 

o recuperar dívida ou em relação à sua insolvência, incluindo a localização de seu paradeiro; 
  

 Prevenir, detectar e processar a fraude ou o crime ou ajudar os outros a fazê-lo; 
 

 Identificar e monitorar fraudes, nós e outras organizações podemos acessar e usar, do Reino Unido 
ou de outros países, informações registradas por agências de prevenção de fraudes. Se informações 



 

 

falsas ou imprecisas forem fornecidas e / ou a fraude for identificada ou suspeita pela Paysafe, as 
informações relativas a você (e / ou sua empresa) poderão ser passadas para agências de prevenção 
de fraudes por nós ou qualquer outro terceiro a quem compartilhamos suas informações. A Paysafe 
também pode obter informações sobre você de agências de prevenção de fraude ou serviços em uma 
base periódica, se houver ou não suspeita de fraude. Isso pode incluir a gravação de informações 
pessoais sensíveis, tais como infrações criminais que foram acusados de; 
 

 A Paysafe também participa em iniciativas anti-fraude, que podem envolver a avaliação de você (e / 
ou seus clientes), incluindo transações e / ou locais. Isso pode envolver o uso de produtos e serviços 
de terceiros (incluindo o compartilhamento de informações com tais terceiros) para monitorar 
transações, detectar padrões que exigem investigação ou perfil e avaliar a probabilidade de ocorrência 
de fraude; 
 

 Auxiliar no curso de qualquer investigação pela Paysafe, outras organizações financeiras ou outros 
terceiros em qualquer atividade criminosa suspeita; 
 

 Para mitigar o risco de segurança da informação, risco do setor ou risco de crédito; 
 

 Se considerarmos um risco de crédito ou outro risco para nossos negócios, poderemos decidir não 
lidar com você e / ou cessar quaisquer negociações existentes. Se suspeitarmos de fraude ou outro 
crime, podemos denunciá-lo a agências de aplicação da lei, crédito ou prevenção de fraudes e / ou 
tomar medidas legais contra você diretamente e / ou ajudar outras pessoas a fazê-lo; 
 

 Para obter os seus pontos de vista sobre os nossos produtos, serviços e nosso website/s; 
 

 Para notificá-lo sobre mudanças ou desenvolvimentos importantes em nosso site ou em nossos 
produtos e serviços; 
 

 Compreender as necessidades de nossos clientes, realizar análises e comparações, criar perfis e criar 
oportunidades de marketing (incluindo como você e / ou seus clientes usam nossos serviços e alinhar 
melhor nossos serviços e ofertas de marketing aos seus interesses); Isso pode incluir a agregação e 
compartilhamento de informações não pessoais para facilitar a análise inter-indústria, insight e uso do 
nível do cliente; 
 

 Para enviar-lhe informações acreditamos que você iria achar interessante, incluindo marketing e 
materiais promocionais; Por correio, e-mail, telefone, SMS ou outros meios, incluindo meios 
eletrônicos. Você pode se opor ao marketing a qualquer momento, conforme explicado abaixo; 
 

 Desenvolver e testar produtos e serviços; 
 

 Cumprir as leis locais e nacionais, incluindo as regras do sistema de cartões e os pedidos das 
autoridades policiais e reguladoras; e 
 

 No que diz respeito ao marketing, pesquisa de mercado e atividades similares, poderemos usar suas 
informações pessoais para tais propósitos, independentemente de você ser aceito ou continuar a 
receber Serviços Paysafe. Se você não deseja mais receber informações de marketing ou 
promocionais da Paysafe, entre em contato conosco através da seção Fale Conosco. 
 

Se você fornecer informações a serem publicadas ou exibidas em áreas públicas do website / portal 
ou transmitidas a outros usuários do website / portal ou de terceiros, você entende que tais informações 
podem ser usadas por terceiros acessando as informações para quaisquer propósitos.  Essas 
informações são publicadas por você por sua conta e risco e você concorda em cumprir com os termos 
de uso desse site. 

DIVULGAÇÃO DAS SUAS INFORMAÇÕES 



 

 

Não divulgamos informações que possam identificá-lo pessoalmente, a ninguém, exceto conforme 
descrito neste aviso, incluindo: 

 Dentro do Grupo Paysafe; 
 

 Agências de referências de crédito (Quando permitido por quaisquer Termos de Uso ou outro 
contrato) como descrito acima). Se você quiser obter mais informações sobre como usamos as 
agências de referência de crédito, entre em contato conosco. 
 

 Agências de prevenção de fraudes (Como descrito acima e incluindo Fraude de Ação, Ação de 
Fraude Financeira e o Gabinete de Fraude Financeira); 
 

 Crédito de terceiros e Instituições Financeiras (Onde permitido sob quaisquer termos de uso ou 
outro contrato): Incluindo a instituição de crédito em que você (ou a sua empresa) mantém a sua conta 
bancária e os sistemas de cartões que regem a emissão e utilização de cartões de crédito, débito, 
cobrança, compra ou outros cartões de pagamento, esquemas de pagamentos alternativos e quaisquer 
outras instituições financeiras que possam processar pagamentos e Que não estejam a operar sob o 
controle da Paysafe nem para quem cujas ações ou omissões Paysafe tenha responsabilidade; 
 

 Provedores de Serviços a terceiros: Fornecedores que nos ajudam na prestação de Serviços 
Paysafe, incluindo processamento de encomendas, cumprimento de encomendas, processamento de 
pagamentos, gestão de crédito, segurança, sector e risco de fraude, bem como atividades de 
marketing, pesquisa de mercado e inquérito realizadas em nome da Paysafe; 
 

 Quando somos obrigados ou autorizados a fazê-lo por lei: Podemos ser obrigados por lei a passar 
informações sobre você para autoridades reguladoras e órgãos de aplicação da lei em todo o mundo, 
ou podemos determinar que é apropriado ou necessário fazê-lo. Tais divulgações também podem 
incluir solicitações de autoridades governamentais ou públicas, ou com organizações comerciais com 
as quais você possa ter tido negociações e que buscam mitigar o risco de fraude, ou para fins de litígio 
ou processo legal, segurança nacional ou quando o julgarmos o interesse nacional ou público ou de 
outra forma lícito fazê-lo; 
 

 Transferências de negócios: A Paysafe pode comprar ou vender unidades de negócios ou 
afiliadas.  Nessas circunstâncias, podemos transferir informações de clientes como um ativo de 
negócios.  Sem limitar o acima exposto, se nossa empresa entra em uma joint venture com ou é 
vendido ou fundido com outra entidade de negócios, suas informações podem ser divulgadas aos 
nossos novos parceiros de negócios ou proprietários; e 
 

 Com sua permissão:  As suas informações também podem ser utilizadas para outros fins para os 
quais você concede sua permissão específica ou quando exigido por lei ou quando permitido de acordo 
com os termos da legislação de proteção de dados relevantes. Exceto quando permitido, a Paysafe 
não vende, aluga, compartilha ou de outra forma divulga informações pessoais sobre seus clientes a 
terceiros para fins comerciais. 
 

A Paysafe ou outro fornecedor de serviços terceirizado também pode processar pagamentos ou 
informações através de outras instituições financeiras e outras. Estas organizações externas podem 
processar e armazenar suas informações pessoais no exterior e nós e eles podem ter que divulgar 
suas informações às autoridades estrangeiras para ajudá-los na sua luta contra o crime e o terrorismo. 
Se estas organizações se situarem fora do EEE ou o território em que foram recolhidas, as suas 
informações pessoais poderão não estar protegidas pelos mesmos padrões.  

Monitoramento 

Podemos monitorar ou gravar chamadas telefônicas, e-mails, bate-papo na web ou outras 
comunicações com você para fins de regulamentação, segurança, atendimento ao cliente ou 
treinamento. Quando visitar nossos escritórios, CCTV, sistemas de controle de acesso e / ou outros 
sistemas de monitoramento podem estar em operação. 



 

 

Redes sociais e mídia 

Podemos revisar e usar os comentários e opiniões públicas feitas em sites das redes sociais (por 
exemplo, Facebook e Twitter) para entender melhor os nossos clientes e nossa prestação e 
desenvolvimento dos Serviços Paysafe.   

ONDE NÓS ARMAZENAMOS SEUS DADOS PESSOAIS E SEGURANÇA DE DADOS 

As informações que coletamos de você podem ser transferidas e armazenadas em um destino fora do 
Espaço Econômico Europeu ("EEE") ou território em que foram coletadas. Podem também ser 
processadas por pessoal que opera fora do EEE ou território em que foram coletadas que trabalha 
para nós ou para um dos nossos fornecedores. Esses funcionários podem estar envolvidos, entre 
outras coisas, no cumprimento de ordens, no processamento de detalhes de pagamento e serviços de 
suporte na prestação dos Serviços Paysafe. Ao enviar dados pessoais, você concorda com essa 
transferência, armazenamento e processamento. Quando esse pessoal estiver atuando em nome da 
Paysafe, tomaremos todas as medidas razoavelmente necessárias para garantir que suas informações 
pessoais sejam tratadas de forma segura e de acordo com este aviso de privacidade; incluindo o uso 
de quaisquer mecanismos de adequação exigidos por lei para garantir que a transferência é lícita. A 
Paysafe utiliza geralmente 'cláusulas-modelo' aprovadas pela Comissão Europeia ao contratar 
terceiros destinatários de dados fora do EEE que recebem dados do EEE para efeitos de tratamento 
de dados pessoais transferidos fora do EEE  

Uma vez que você não é mais um cliente, manteremos suas informações pessoais por um período 
razoável, ou da forma permitida ou exigida por lei. Mais detalhes estão disponíveis mediante 
solicitação.  

Temos implementado medidas destinadas a proteger as suas informações pessoais de perdas 
acidentais e de acesso, utilização, alteração e divulgação não autorizados. 

A segurança de suas informações também depende de você. Se lhe foi dada (ou se você escolheu) 
uma senha ou código de acesso para acessar determinadas partes de nosso site / portal ou aplicativos 
móveis e similares, você é responsável por manter essa senha e / ou código de acesso confidenciais. 
Você não deve compartilhar sua senha e / ou código de acesso com ninguém. Você deve garantir que 
não há uso não autorizado de sua senha e código de acesso. Você autoriza a Paysafe a atuar de 
acordo com as instruções e informações recebidas de qualquer pessoa que insira seu ID de usuário e 
senha e você concorda em ser totalmente responsável por todo o uso e quaisquer ações que possam 
ocorrer durante o uso de sua conta. Você também concorda em notificar prontamente a Paysafe de 
qualquer informação fornecide e que tenha sido mudada.  

A transmissão de informações através da Internet não é completamente segura. Embora nos 
esforçamos da forma melhor para proteger as suas informações pessoais, não podemos garantir a 
segurança das suas informações transmitidas para o nosso site; qualquer transmissão é por sua conta 
e risco. Assim que recebermos suas informações, usaremos procedimentos e recursos de segurança 
rígidos para tentar impedir o acesso não autorizado. 

SEUS DIREITOS 

Você pode ter certos direitos sob a legislação de proteção de dados, incluindo o direito de ver as 
informações pessoais existentes sobre você e você pode pedir-nos para fazer as alterações 
necessárias para garantir que a mesma é precisa e está atualizada. Se você quiser uma cópia das 
informações pessoais que possuímos sobre você, consulte a seção Fale Conosco. Há uma taxa de 
£10 no Reino Unido, as taxas para outras jurisdições (quando aplicável) estão disponíveis mediante 
solicitação. Quando aplicável, a legislação de proteção de dados também pode fornecer os seguintes 
direitos em relação a informações pessoais e que também podem ser facilitados ou discutidos conosco 
usando a seção "Fale conosco" abaixo: 

 Impedir o processamento onde possa causar danos ou aflição; 



 

 

 Reclamar à Autoridade de Proteção de Dados competente; 

 Começar uma ação ante a justiça para reclamar uma indemnização por danos ou sofrimento causados 
pelo nosso incumprimento da legislação em matéria de proteção de dados; 

 Exigir a reavaliação manual de determinados processos de tomada de decisão automatizados; 

 Recusar o processamento automático; 

 Impedir o marketing direto; 

 O direito de retirar o consentimento a determinados aspectos do nosso tratamento, particularmente no 
que se refere ao marketing direto; 

 O direito de exigir que se retifiquem informações pessoais imprecisas ou incompletas.   
 

Para o Reino Unido, os direitos acima são estabelecidos na Lei de Proteção de Dados de 1998 e esses 
direitos são geralmente aplicáveis em todos os Estados-Membros da UE. As leis de outros territórios 
aplicáveis às suas relações com Paysafe podem, no entanto, ser relevantes (e também podem afetar 
os direitos mencionados acima) e quaisquer desses direitos, quando aplicável, também podem ser 
progredidos através da seção Fale Conosco. 

BASE JURÍDICA PARA O PROCESSAMENTO 

A Paysafe processará somente suas informações pessoais onde tivermos autoridade legal para fazê-
lo. Tais leis são diferentes em diferentes territórios e mais informações específicas estão disponíveis 
sob pedido. Em geral, a Paysafe irá processar: 

 Com base no seu consentimento, incluindo quando o consentimento é solicitado "como uma 
condição de negócio" (por exemplo, onde é necessário realizar uma pesquisa de crédito antes 
de abrir uma conta); 

 Quando necessário para a execução de qualquer contrato que tenhamos com você; 

 Quando a Paysafe tiver interesse legítimo em processar dados, em virtude de tal 
processamento não ultrapassando seus próprios direitos e liberdades para se opor a tal 
processamento; 

 Quando exigido por lei ou regra similar (por exemplo, lavagem de dinheiro ou outras 
verificações de crime anti-financeiro).  

COOKIES 

Nossos sites (e alguns e-mails) usam "cookies" e outras tecnologias, que armazenam pequenas 
quantidades de informação em seu computador ou dispositivo, para permitir que determinadas 
informações do seu navegador sejam coletadas. Os cookies (e tecnologias similares) são amplamente 
utilizados na Internet e permitem que um site / portal reconheça o dispositivo de um usuário, sem 
identificar a pessoa que usa o computador. Estas tecnologias ajudam a tornar mais fácil para você 
fazer o login e usar o site, fornecer feedback sobre quais partes do site você visita (ou se e-mails 
específicos foram lidos), para que possamos avaliar a eficácia do site ou da comunicação e 
proporcionar uma melhor experiência ao usuário. 

              Sinais  "Não rastrear" - alguns navegadores da Web podem enviar sinais "não  rastrear". Mas 
não há nenhum padrão da indústria atualmente estabelecido a respeito do que os sites e outros 
serviços em linha devem fazer na hora de receber tais sinais. Caso essa norma seja desenvolvida, a 
Paysafe voltará a enviar sua notificação, porém atualmente não toma nenhuma medida sobre a 
recepção desses sinais.   

Para obter mais informações sobre cookies (e tecnologias similares), incluindo como ver quais cookies 
foram definidos e como gerenciá-los, bloqueá-los e excluí-los, consulte www.allaboutcookies.org e 
nossa Política de Cookies. 

MUDANÇAS EM NOSSO AVISO DE PRIVACIDADE 



 

 

Podemos, de vez em quando, alterar nosso aviso de privacidade. Caso fizermos alterações materiais 
na forma como tratamos suas informações, o notificaremos através de um aviso através deste site / 
portal. A data em que o aviso de privacidade foi modificado pela última vez está na parte inferior da 
página. Você é responsável por garantir que visita periodicamente nosso site / portal e responsável por 
ler este aviso de privacidade para verificar se há alterações. Ao continuar a usar a Paysafe Services, 
você concorda com as alterações em nosso aviso de privacidade. 

 Nosso site pode, de vez em quando, conter links de e para os sites de nossas redes parceiras, 
anunciantes e afiliadas. Se você seguir esses links, observe que esses sites têm suas próprias políticas 
de privacidade e cookies e a Paysafe não aceita qualquer responsabilidade por esses sites de 
terceiros. 

Este aviso é de alcance global, mas não se destina a anular quaisquer direitos ou proibições legais em 
qualquer território onde prevalecem tais direitos ou proibições. Nesse caso, os direitos e obrigações 
estabelecidos neste aviso serão aplicados, sujeitos apenas a emendas sob qualquer lei local aplicável 
que tenha precedência.  

FALE CONOSCO 

Todos os comentários, dúvidas e pedidos relativos ao nosso uso das suas informações são bem-
vindos.  Se desejar exercer os seus direitos ou receber mais informações sobre as empresas do grupo 
Paysafe correspondentes às quais este aviso se aplica, você deve escrever para o endereço abaixo, 
marcado Departamento de Privacidade FAO ou Fale Conosco. 

O Diretor de Privacidade do Grupo Paysafe é conforme indicado abaixo e pode ser contatado através 
de Fale Conosco ou no endereço abaixo: 

Sr Derek A Wynne 

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

Este Aviso foi revisado pela última vez em 31 de janeiro de 2017 

 

 

mailto:data.privacy@paysafe.com

