
 

 

Politică de confidențialitate globală 
 
INTRODUCERE 

Această politică de confidențialitate se aplică pentru Paysafe Group plc și pentru companiile grupului, 
care utilizează uneori denumiri comerciale precum Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill și 
NETELLER. Aici puteți găsi o listă a sucursalelor principale ale Paysafe. Mențiunea aferentă Paysafe 
(sau „Noi”) include companiile de mai sus și toate filialele grupului, o listă ce poate fi obținută prin 
secțiunea Contactați-ne. Paysafe se obligă să vă protejeze confidențialitatea și va lua toate măsurile 
rezonabile pentru a garanta că informațiile dumneavoastră personale sunt procesate în mod securizat 
și vor fi colectate, utilizate, stocate și divulgate în conformitate cu această politică. „Dumneavoastră” 
din această politică se referă la individul care accesează sau aplică pentru utilizarea Serviciilor Paysafe 
(conform definițiilor de mai jos) fie în nume propriu sau ca reprezentant al unei afaceri.  Printre aceștia 
se numără, în raport cu un client sau un potențial client al Paysafe, orice persoană fizică autorizată și 
orice antreprenori, inclusiv directorii generali și financiari, orice directori și ofițeri, acționari, parteneri și 
proprietari reali ai clientului și, de asemenea, orice membru al personalului, care accesează sau 
utilizează Serviciile Paysafe în numele clientului. 
  
Această politică (împreună cu termenii noștri de utilizare care se aplică oricăror servicii specifice pe 
care le achiziționați sau utilizați) se aplică: 

 site-ului web / portalului, opțiunilor și serviciilor furnizate dumneavoastră atunci când vizitați site-urile 
noastre web, portalurilor sau panourilor de plată pe care clienții noștri le pot utiliza pe site-urile lor web; 

 când aplicați pentru utilizarea și / sau utilizați produsele și serviciile Paysafe (inclusiv orice scheme de 
fidelizare sau recompensă, bazate pe puncte sau nu) „Fidelizare” sau „Promoție”’));  

 utilizării de software, inclusiv aplicațiile pentru terminale, mobil și computer furnizate de Paysafe; și 

 e-mail-urilor, mesajelor electronice inclusiv SMS-urilor, chat-ului pe telefon, web chat-ului, site-urilor 
web / portalurilor și altor comunicări între dumneavoastră și Paysafe. 
 

Toate acestea sunt numite colectiv în cadrul acestei politici „Serviciile Paysafe””.  

Vă rugăm să citiți această politică cu atenție, pentru a înțelege regulile și practicile noastre în ceea ce 
privește informațiile dumneavoastră și modul nostru de procesare. Accesând și utilizând Serviciile 
Paysafe, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și transferul informațiilor dumneavoastră, conform 
acestei politici de confidențialitate. Paysafe are o abordare în straturi în explicarea practicilor sale 
aferente confidențialității, conform recomandărilor factorilor de reglementare. Acest lucru înseamnă că 
dorim să vă oferim doar informațiile relevante referitoare la confidențialitatea Serviciilor Paysafe utilizate 
și vom utiliza deseori „forma prescurtată” a politicilor de confidențialitate pentru a face acest lucru. 
Aceasta, însă, este politica noastră de confidențialitate globală. Datele noastre de contact sunt furnizate 
la finalul politicii, pentru orice feedback sau întrebări pe care le-ați putea avea. 

INFORMAȚII PE CARE LE PUTEM COLECTA DE LA DUMNEAVOASTRĂ 

Putem colecta și procesa informații personale și non-personale de la dumneavoastră. 

Informații personale și non-personale 

Informațiile personale sunt informații care pot fi utilizate pentru a identifica în mod unic o singură 
persoană. Paysafe colectează de asemenea informații non-personale sau poate anonimiza informațiile 
personale pentru a le face non-personale. Informațiile non-personale sunt informații care nu vor permite 
identificarea unui anumit individ. Acceptați ca Paysafe să colecteze, stocheze, utilizeze, transfere și să 
divulge informații non-personale în orice scop rezonabil de afaceri; spre exemplu, utilizarea informațiilor 
despre tranzacții în scopuri comerciale, precum ar fi analiza tendințelor și utilizarea analizei datelor 
pentru a obține know-how și o înțelegere aprofundată a modelelor și utilizării tranzacțiilor de plată. În 
cazul în care Paysafe utilizează și / sau divulgă informații confidențiale sau despre tranzacții pentru 
pregătirea sau furnizarea agregatelor, analizelor și a altor rapoarte cu informații agregate și informații 
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anonimizate, va face acest lucru cu condiția să ia toate măsurile rezonabile pentru a evita identificarea 
oricărui i) client al Paysafe altul decât cel pentru care Paysafe pregătește raportul agregat, analiza sau 
alt raport sau ii) a tranzacțiilor care au fost implicate în pregătirea oricărui raport agregat, oricărei analize 
sau a altui raport. În temeiul acestei politici, informațiile colectate prin cookies sau alte tehnologii 
similare sunt tratate ca informații non-personale, în măsura în care nu combinăm aceste informații cu 
informațiile personale. În cazul în care adresele de Internet Protocol (IP) (sau alți identificatori similari) 
sunt definite clar ca fiind informații personale în temeiul oricărei legi locale sau în cazul în care acea 
lege locală se aplică Serviciilor Paysafe, vom trata acești identificatori ca informații personale.    

Vă informăm că Paysafe furnizează servicii și consumatorilor individuali și afacerilor și această politică 
de confidențialitate se aplică ambilor și trebuie citită și interpretată în conformitate.  

Colectarea informațiilor dumneavoastră 

Colectăm următoarele informații: 

Informații pe care ni le oferiți: primim și stocăm orice informații inclusiv informații personale și 
financiare pe care ni le furnizați inclusiv atunci când dumneavoastră (sau afacerea 
dumneavoastră):  solicitați sau depuneți o cerere pentru Servicii Paysafe; vă înregistrați să utilizați și / 
sau utilizați orice Servicii Paysafe; încărcați și / sau stocați informații la noi utilizând Servicii Paysafe; și 
când comunicați cu noi prin e-mail, SMS, site-ul web sau portal sau prin telefon sau alt mijloc electronic. 
Aceste informații pot include în legătură cu dumneavoastră sau clienții dumneavoastră: 

 numele, inclusiv prenumele și numele, data de naștere, adresa de e-mail, adresa de facturare, numele 
de utilizator, parola și / sau fotografia, adresa, naționalitatea și sau țara de reședință; 

 Numărul de cont al cardului principal, data de expirare a cardului, datele CVC (codul de securitate al 
cardului), datele băncii și / sau ale emițătorului; 

 Informații legate de orice articole achiziționate, inclusiv locația achiziției, valoarea, ora și feedback-ul 
primit în legătură cu achiziția, inclusiv informațiile personale legate de călătorii atunci când 
dumneavoastră sau clientul cumpărați bilete de avion sau alte servicii pentru călătorii; 

 Puncte sau recompense câștigate sau solicitate în cadrul oricărei scheme de Fidelizare; 

 Orice alte informații furnizate de dumneavoastră sau de clientul dumneavoastră. 
 

Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră: Paysafe primește și stochează anumite 
informații atunci când interacționați cu Paysafe; spre exemplu prin „cookies” sau o tehnologie similară. 
Obținem, de asemenea, anumite informații când browser-ul dumneavoastră web accesează Servicii 
sau reclame Paysafe și alt conținut furnizat de către sau în numele Paysafe pe alte site-uri web sau 
când faceți click pe e-mail-uri, inclusiv: 

 Informații tehnice, inclusiv adresele de Internet protocol (IP) utilizate pentru a vă conecta computerul 
sau dispozitivul la Internet, informațiile de autentificare, tipul și versiunea de browser, setările referitoare 
la fusul orar, tipurile de plug-in-uri pentru browser și versiunile, sistemul de operare; 
 

 Informațiile despre vizita dumneavoastră sau dacă ați deschis un e-mail, inclusiv click-urile pe Uniform 
Resource Locators (URL) către, prin sau de pe site-ul nostru (inclusiv data și ora); produsele sau 
serviciile pe care le-ați vizualizat sau căutat; durata de răspuns a paginilor, erorile de descărcare, durata 
vizitelor pe anumite pagini, informații despre interacțiunea cu paginile (precum derularea, click-urile și 
trecerea cu mouse-ul) și metodele utilizate pentru navigarea de pe pagina site-ului și orice număr de 
telefon utilizat pentru a apela numărul de asistență clienți. 
Vă rugăm să consultați Politica noastră despre Cookies, pentru mai multe informații și consultați 
secțiunea separată Cookies a acestei politici, aflată mai jos. Atunci când sunt setate cookie-urile, 
informațiile despre cookie-urile individuale sunt specifice e-mail-ului / site-ului web și pot fi obținute 
direct prin intermediul link-urilor din e-mail-uri / de pe site-uri web. În caz contrar, vă rugăm utilizați link-
ul Contactați-ne. 



 

 

Aplicații: dacă descărcați sau utilizați aplicațiile pentru mobil sau computer furnizate de Paysafe, putem 
primi informații despre locația dumneavoastră sau dispozitivul dumneavoastră sau serviciile pe care le 
utilizați (inclusiv locația unei tranzacții de plată). Unele dispozitive le permit aplicațiilor să acceseze în 
timp real informațiile bazate pe locație (spre exemplu GPS). Aplicațiile noastre pentru mobil și computer 
pot colecta aceste informații de pe telefonul dumneavoastră mobil sau computer oricând în timp ce 
descărcați sau utilizați aplicațiile noastre. Atunci când este necesar, vom încerca întotdeauna să vă 
notificăm dacă intenționăm să colectăm informații în timp real despre locație și, de asemenea, atunci 
când este necesar, putem obține consimțământul dumneavoastră dacă nu avem permisiunea în temeiul 
legii. Putem utiliza aceste informații în scopul reglementării, în scopul controalelor noastre, pentru a 
înțelege modelele de tranzacționare și pentru a vă optimiza experiența. 

E-mail și alte comunicări: putem primi informații despre dumneavoastră și utilizarea Serviciilor 
Paysafe de către dumneavoastră când comunicăm, inclusiv atunci când deschideți mesaje de la noi și 
prin intermediul utilizării de identificatori electronici (cunoscuți uneori ca „amprente ale dispozitivului”), 
spre exemplu adrese de Internet Protocol sau numere de telefon. 

Evenimente: putem primi informații despre dumneavoastră și despre utilizarea Serviciilor Paysafe de 
către dumneavoastră atunci când vă înregistrați pentru un eveniment Paysafe. Când vă înregistrați 
pentru un eveniment Paysafe, acceptați ca: Paysafe să vă utilizeze fotografiile și videoclipurile de la 
eveniment, care vă pot include pe dumneavoastră, pentru distribuirea către participanții evenimentului 
și în materialele noastre promoționale pentru evenimente viitoare; orice informații aprofundate obținute 
în urma sesiunilor la care participați și la care contribuiți pot fi utilizate de către noi (în mod anonim) în 
orice scop și fără restricții; și ca Paysafe să includă detaliile numelui, titlului sau companiei 
dumneavoastră în orice aplicație pentru mobil sau computer utilizată în legătură cu evenimentul.  

Informații din alte surse: putem distribui sau primi informații despre dumneavoastră către sau din alte 
surse și le putem adăuga la informațiile contului, inclusiv atunci când utilizați oricare dintre celelalte site-
uri pe care le operăm sau celelalte servicii pe care le furnizăm. Lucrăm, de asemenea, îndeaproape cu 
terțe părți (inclusiv, spre exemplu, parteneri de afaceri, instituții financiare, comercianți, subcontractori 
de servicii tehnice, de plată și livrare, rețele de publicitate, furnizori de servicii de analiză, furnizori de 
informații despre căutări, agenții de raportare a creditelor și agenții de prevenire a fraudei) și putem 
primi informații despre dumneavoastră de la aceștia sau le putem furniza aceste informații. Utilizarea 
agențiilor de raportare a creditelor și prevenire a fraudei este explicată pe larg mai jos.  

UTILIZAREA INFORMAȚIILOR 

Informațiile dumneavoastră (menționate mai sus) vor include informații despre dumneavoastră (și / sau 
afacerea dumneavoastră) și despre tranzacții. Dacă ne furnizați informații, inclusiv informații cu caracter 
sensibil, despre dumneavoastră sau alte persoane, sunteți de acord (și confirmați că persoana la care 
se referă informațiile a fost de acord) ca noi să utilizăm aceste informații în modul descris în această 
politică.     

Putem utiliza și distribui informațiile dumneavoastră altor companii din cadrul grupului Paysafe, 
directorilor acestuia, angajaților, consilierilor profesionali, subcontractorilor și furnizorilor de servicii terți 
pentru a ne ajuta pe noi și pe ei: 

 Să vă furnizăm Serviciile Paysafe, dumneavoastră și afacerii dumneavoastră, inclusiv să îndeplinim 
obligațiile Paysafe față de dumneavoastră sau față de instituții financiare sau alte instituții în legătură 
cu Serviciile Paysafe pe care vi le furnizăm (și / sau afacerii dumneavoastră); 
 

 Pentru a ne îmbunătăți și dezvolta afacerea, inclusiv fără limitare la optimizarea site-urilor noastre web 
/ portalurilor, produselor și serviciilor. Acest lucru poate include utilizarea informațiilor pe care le 
introduceți în formulare fără a le depune, spre exemplu utilizând acele informații pentru a ne optimiza 
site-urile web și pentru a vă contacta în scopul asistenței în raport cu acel formular; 

 

 Pentru a vă furniza informații, produse și servicii pe care le-ați solicitat sau care considerăm că v-ar 
interesa; 



 

 

 

 Pentru a ne gestiona și aplica drepturile, termenii de utilizare sau orice alte contracte cu dumneavoastră 
(și / sau afacerea dumneavoastră) pentru furnizarea Serviciilor Paysafe; inclusiv pentru a: 
  

o evalua riscurile financiare sau aferente asigurării, inclusiv statutul dumneavoastră financiar (și 
/ sau al afacerii dumneavoastră) și al oricăror părți care au legătură cu dumneavoastră precum 
directorii, acționarii și reprezentanții; 

 
o obține informații despre dumneavoastră de la agenții de raportare a creditelor și de la 

agențiile de prevenire a fraudei pentru a vă verifica situația creditelor (a dumneavoastră și / 
sau a afacerii dumneavoastră) / profilul și identitatea în mod regulat. Agențiile vor înregistra 
solicitările noastre, care pot fi văzute de alte companii care își depun propriile solicitări aferente 
creditelor; și o „amprentă” poate fi aplicată dosarului dumneavoastră de credit, pentru a marca 
dacă sunteți sau nu acceptat drept client. În cazul în care vă furnizăm servicii în scopul afacerii 
dumneavoastră, dacă sunteți Director, vom solicita informații de la agenții de raportare a 
creditelor, dacă adresa dumneavoastră de domiciliu furnizată este aceeași din registrele unor 
companii relevante (atunci când este cazul). Pentru servicii către toți clienții, putem utiliza 
punctajele de bonitate. Cererea dumneavoastră va fi evaluată utilizând dosarele agențiilor de 
raportare a creditelor în raport cu orice persoană cu care aveți cont comun sau o altă asociere 
financiară similară. Dacă este o cerere comună și această legătură nu există deja, putem crea 
una. Aceste legături vor rămâne până când veți depune o „solicitare de separare” la agențiile 
de raportare a creditelor. În cazul în care utilizați serviciile noastre, vom furniza detaliile 
conturilor dumneavoastră agențiilor de raportare a creditelor împreună cu modul de gestionare 
a acestora. Dacă nu returnați sume complet sau la timp, agențiile de raportare a creditelor vor 
înregistra datoria. Informațiile referitoare la modul în care vă gestionați contul și / sau orice 
datorie pot fi furnizate altor organizații prin intermediul agențiilor de raportare a creditelor și de 
prevenire a fraudei, pentru a efectua controale asemănătoare și pentru a detecta și recupera 
orice datorii pe care le aveți. Înregistrările vor rămâne la dosar în cadrul acestor agenții timp de 
6 ani după ce sunt stinse, sau plătite de dumneavoastră sau trecute la pierderi. Dacă doriți 
informații suplimentare despre modul în care utilizăm agențiile de raportare a creditelor, vă 
rugăm să ne contactați; 

 
o înregistra și monitoriza detaliile tranzacțiilor pe care dumneavoastră (și / sau clienții 

dumneavoastră) le efectuați în raport cu Serviciile Paysafe; 
 

o analiza și raporta utilizarea de către dumneavoastră (și / sau clienții dumneavoastră) a 
serviciului de Fidelizare; 
 

o facilita colectarea sau solicitarea oricăror puncte sau a altor recompense în raport cu orice 
program de Fidelizare;  
 

o gestiona orice circumstanțe în care tranzacțiile, recompensele sau punctele sunt disputate; 
 

o gestiona, investiga sau rezolva plângerile; sau 
 

o recupera datorii sau în legătură cu insolvența dumneavoastră, inclusiv identificarea locației 
dumneavoastră; 

  

 Pentru a preveni, detecta sau pedepsi frauda sau infracțiunile sau pentru a-i ajuta pe alții să facă asta; 
 



 

 

 Pentru a identifica și monitoriza frauda, noi și alte organizații putem accesa și utiliza, din Marea Britanie 
sau alte țări, informații înregistrate de agențiile de prevenire a fraudei. Dacă sunt furnizate informații 
false sau inexacte și / sau se identifică frauda sau aceasta este suspectată de Paysafe, informațiile 
aferente dumneavoastră (și sau afacerii dumneavoastră) pot fi transmise agențiilor de prevenire a 
fraudei de către noi sau orice altă terță parte căreia i-am comunicat informațiile dumneavoastră. 
Paysafe poate obține, de asemenea, informații despre dumneavoastră prin intermediul agențiilor de 
prevenire a fraudei sau al serviciilor, în mod regulat, fie că sunteți sau nu suspectat de fraudă. Acest 
lucru poate include informațiile personale cu caracter sensibil precum infracțiunile de care ați fost 
acuzat; 
 

 Paysafe participă de asemenea la inițiative antifraudă, care pot însemna evaluarea dumneavoastră (și 
/ sau a clienților dumneavoastră), inclusiv a tranzacțiilor și / sau locațiilor. Acest lucru poate însemna 
utilizarea de produse și servicii de la terțe părți (inclusiv împărtășirea de informații acestor terțe părți) 
pentru a monitoriza tranzacțiile, a detecta modelele ce necesită investigație sau pentru a crea un profil 
și evalua probabilitatea fraudei; 
 

 Pentru a ajuta în cadrul investigațiilor efectuate de Paysafe, ale altor instituții financiare sau ale altor 
terțe părți care evaluează activitatea infracțională suspectată; 
 

 Pentru a media riscul pentru securitatea informațiilor, riscul de sector sau riscul de credit; 
 

 În cazul în care considerăm că prezentați un risc de credit sau un alt tip de risc pentru afacerea noastră, 
putem decide să nu lucrăm cu dumneavoastră și / sau să încetăm raporturile existente. În cazul în care 
suspectăm frauda sau o altă infracțiune, vă putem raporta forțelor de ordine, agențiilor de raportare a 
creditelor sau de prevenire a fraudei și / sau putem lua măsuri juridice împotriva dumneavoastră direct 
și / sau putem ajuta alte părți în a face acest lucru. 
 

 Pentru a obține părerea dumneavoastră despre bunurile, serviciile și site-ul/urile noastre web; 
 

 Pentru a vă notifica în legătură modificări sau dezvoltări importante ale site-ului sau bunurilor și 
serviciilor noastre; 
 

 Pentru a înțelege cerințele clienților noștri, pentru a efectua analize și comparații, crea profiluri și 
oportunități de promovare (inclusiv modul în care dumneavoastră și / sau clienții dumneavoastră utilizați 
serviciile noastre și pentru a ne alinia mai bine serviciile și ofertele de promovare cu interesele 
dumneavoastră); acest lucru poate include agregarea și distribuirea informațiilor non-personale pentru 
a facilita analiza trans-industrială, analiza clienților și a utilizării; 
 

 Pentru a vă trimite informațiile care considerăm că vi s-ar părea interesante inclusiv materiale de 
marketing și promoționale; prin poștă, e-mail, telefon, SMS sau prin alte mijloace, inclusiv electronice. 
Puteți refuza materialele de marketing oricând, conform celor de mai jos; 
 

 Pentru a dezvolta și testa produse și servicii; 
 

 Pentru a respecta legile locale și naționale, inclusiv regulile aferente sistemelor de card și cererile din 
partea forțelor de ordine și a autorităților de reglementare; și 
 

 În ceea ce privește marketingul, cercetarea de piață și alte activități asemănătoare, putem utiliza 
informațiile dumneavoastră personale în aceste scopuri, pentru a determina dacă sunteți sau nu 
acceptat sau dacă veți continua să primiți Serviciile Paysafe. Dacă nu doriți să mai primiți materiale de 
marketing sau informații promoționale de la Paysafe, vă rugăm să ne comunicați acest lucru prin 
intermediul secțiunii Contactați-ne. 
 

Dacă furnizați informații pentru a fi publicate sau afișate în zone publice ale site-ului web / portalului 
sau transmise altor utilizatori ai site-ului web / portalului sau unor terțe părți, înțelegeți că aceste 
informații pot fi utilizate de către oricare terțe părți care accesează informațiile în orice scop.  Aceste 



 

 

informații sunt publicate de către dumneavoastră pe propriul risc și sunteți de acord să respectați 
termenii de utilizare ai site-ului. 

DIVULGAREA INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ 

Nu divulgăm informații care v-ar putea identifica personal nimănui, cu excepția celor menționați în 
această politică, inclusiv: 

 În cadrul Grupului Paysafe; 
 

 Agențiilor de raportare a creditelor (atunci când acest lucru este permis de Termenii de utilizare sau 
alt contract) conform celor de mai sus. Dacă doriți informații suplimentare despre modul în care utilizăm 
agențiile de raportare a creditelor, vă rugăm să ne contactați. 
 

 Agențiilor de prevenire a fraudei (conform celor de mai sus și inclusiv Action Fraud, Financial Fraud 
Action și Financial Fraud Bureau); 
 

 Instituțiilor de credit și financiare terțe (atunci când acest lucru este permis de Termenii de utilizare 
sau alt contract): inclusiv instituției de credit la care dumneavoastră (sau afacerea dumneavoastră) aveți 
contul bancar și sistemelor de card care guvernează emiterea și utilizarea cardurilor de credit, debit, de 
credit cu plata amânată, de achiziție sau alte carduri de plată, sistemelor alternative de plată și oricăror 
instituții financiare care pot procesa plățile și care nu operează sub controlul Paysafe și pentru acțiunile 
sau omisiunile cărora Paysafe nu este răspunzător; 
 

 Furnizori de servicii terți: furnizori care ne asistă în furnizarea Serviciilor Paysafe, inclusiv procesarea 
comenzilor, îndeplinirea comenzilor, procesarea plăților, gestionarea riscului de credit, securitate, 
sector și fraudă și în activitățile de marketing, cercetare de piață și în cadrul sondajelor efectuate în 
numele Paysafe; 
 

 Atunci când este necesar sau ni se permite să facem acest lucru în temeiul legii: este posibil să 
ni se solicite de către lege să transmitem informații despre dumneavoastră autorităților de reglementare 
și organismelor de aplicare a legii la nivel mondial sau putem hotărî că acest lucru este necesar. 
Divulgarea poate include cereri de la autorități guvernamentale sau publice sau de la organizații 
comerciale cu care ați lucrat sau care încearcă să medieze riscul de fraudă sau în scopul litigiilor sau 
proceselor în tribunal, din motive de securitate națională sau când considerăm că este necesar în 
interes național sau public sau când este legal să facem acest lucru; 
 

 Transferuri de afaceri: Paysafe poate cumpăra sau vinde unități de afaceri sau filiale.  În aceste 
circumstanțe, putem transfera informațiile clientului ca activ al companiei.  Fără a limita cele expuse 
mai sus, dacă afacerea noastră intră într-o asociere în participațiune cu sau este vândută sau fuzionată 
cu o altă companie, informațiile dumneavoastră pot fi divulgate noilor noștri parteneri de afaceri sau 
proprietari; și 
 

 Cu permisiunea dumneavoastră:  Informațiile dumneavoastră pot fi utilizate de asemenea în alte 
scopuri pentru care vă dați acordul specific sau atunci când acest lucru este solicitat de lege sau când 
este permis în termenii legislației relevante de protecție a datelor. Cu excepția cazurilor când acest 
lucru este permis conform celor de mai sus, Paysafe nu vinde, închiriază, distribuie sau nu divulgă 
informații personale despre clienții săi unor terțe părți în scopuri comerciale. 
 

Paysafe sau orice altă terță parte ce furnizează servicii poate procesa plățile sau informațiile prin alte 
instituții financiare sau alte instituții. Aceste organizații externe pot procesa și stoca informațiile 
dumneavoastră personale în străinătate și este posibil ca noi sau acestea să trebuiască să divulgăm / 
divulge informațiile dumneavoastră autorităților străine pentru a le ajuta în lupta contra infracțiunii și 
terorismului. În cazul în care aceste organizații se află în afara EEA sau în afara teritoriului de pe care 
sunt colectate, este posibil ca informațiile dumneavoastră să nu fie protejate de aceleași standarde.  

Monitorizare 



 

 

Putem monitoriza sau înregistra apelurile telefonice, e-mail-urile, chat-ul web sau alte metode de 
comunicare cu dumneavoastră în scopul reglementării, securității, asistenței clienților sau în scop de 
instruire. Când vizitați birourile noastre, este posibil să fiți monitorizat prin CCTV, sisteme de control al 
accesului și / sau alte sisteme de monitorizare. 

Rețele de socializare și media 

Putem citi și utiliza comentariile și opiniile publice expuse pe rețelele de socializare (de ex. Facebook 
și Twitter) pentru a ne înțelege mai bine clienții și pentru furnizarea și dezvoltarea Serviciilor Paysafe.   

UNDE STOCĂM INFORMAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI SECURITATEA DATELOR 

Informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi transferate către și stocate la / într-o 
destinație din afara Zonei Economice Europene („EEA”) sau în afara teritoriului de pe care sunt 
colectate. Pot, de asemenea, fi procesate de către personal care lucrează în afara EEA sau în afara 
teritoriului de pe care sunt colectate, care lucrează pentru noi sau pentru unul dintre furnizorii noștri. 
Acest personal se poate ocupa, printre altele, de îndeplinirea comenzilor, procesarea detaliilor plății și 
servicii de asistență în furnizarea Serviciilor Paysafe. Prin depunerea datelor personale, sunteți de 
acord cu acest transfer, cu stocarea și procesarea. În cazul în care personalul lucrează pentru Paysafe, 
vom lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a garanta că informațiile dumneavoastră personale 
sunt tratate în mod securizat și în conformitate cu această politică de confidențialitate; inclusiv utilizarea 
oricăror mecanisme de adaptare impuse de lege pentru a asigura un transfer legal. Paysafe utilizează 
în general „clauze model” aprobate de Comisia Europeană atunci când contractează recipienți de date 
terți din afara EEA, care primesc date din cadrul EEA în scopul procesării datelor personale transferate 
în afara EEA 

Atunci când încetați să mai fiți client, vom păstra informațiile dumneavoastră personale pe o perioadă 
rezonabilă sau permisă sau solicitată de lege. Puteți obține mai multe informații la cerere.  

Am implementat măsuri menite să vă securizeze informațiile personale în cazul pierderii accidentale 
sau al accesului, utilizării, modificării sau divulgării neautorizate. 

Siguranța și securitatea informațiilor dumneavoastră depinde și de dumneavoastră. Dacă v-am furnizat 
(sau ați ales) o parolă sau un cod de acces pentru a accesa anumite părți ale site-ului web / portalului 
sau aplicații pentru mobil sau altele asemenea, sunteți răspunzător de păstrarea confidențialității 
acestei parole și / sau acestui cod de acces. Nu puteți comunica parola și / sau codul de acces nimănui. 
Trebuie să vă asigurați că parola sau codul de acces nu este utilizat/ă în mod neautorizat. Autorizați 
Paysafe să acționeze în temeiul instrucțiunilor și informațiilor primite de la orice persoană care vă 
utilizează numele de utilizator și parola și vă declarați complet responsabil de orice utilizare și orice 
acțiuni care pot avea loc în timpul utilizării contului dumneavoastră. Sunteți, de asemenea, de acord să 
notificați Paysafe imediat dacă informațiile pe care ni le-ați furnizat s-au modificat.  

Transmiterea de informații pe internet nu este complet securizată. Deși vom face tot posibilul să vă 
protejăm informațiile personale, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care dumneavoastră le 
transmiteți site-ului nostru; orice transmitere este pe riscul dumneavoastră. După ce v-am primit 
informațiile, vom utiliza proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a preveni accesul 
neautorizat. 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 

Puteți avea anumite drepturi în temeiul legislației de protejare a datelor, inclusiv dreptul de a vizualiza 
informațiile pe care le deținem despre dumneavoastră și ne puteți solicita să le modificăm, pentru a 
garanta că sunt precise și la zi. Dacă doriți o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre 
dumneavoastră, vă rugăm consultați secțiunea Contactați-ne. Există o taxă de £10 în Marea Britanie, 
taxele pentru alte jurisdicții (când este cazul) sunt disponibile la cerere. Atunci când este cazul, legislația 
de protecție a datelor poate acorda următoarele drepturi în raport cu informațiile personale, care pot fi 
facilitate sau discutate cu noi utilizând secțiunea Contactați-ne de mai jos: 



 

 

 Puteți împiedica procesarea când acest lucru poate provoca daune sau probleme; 

 Puteți depune plângere la Autoritatea relevantă de protecție a datelor; 

 Puteți intenta proces pentru a solicita compensarea pagubelor sau problemelor cauzate de 
nerespectarea de către noi a legislației de protecție a datelor; 

 Puteți solicita o reevaluare manuală a anumitor procese de luare de decizii automatizate; 

 Puteți obiecta contra procesării automate; 

 Puteți împiedica marketingul direct; 

 Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu referire la anumite aspecte ale procesării de către noi, 
în special în ceea ce privește marketingul direct; 

 Aveți dreptul de a ne solicita să rectificăm informațiile personale incomplete sau inexacte.   
 

În cazul Marii Britanii, drepturile de mai sus sunt expuse în Legea Protecției Datelor 1998 și aceste 
drepturi sunt aplicabile în general în toate statele membre UE. Legile altor teritorii care se aplică 
raporturilor dumneavoastră cu Paysafe pot fi, însă, relevante (și pot avea un impact asupra drepturilor 
de mai sus) și orice astfel de drepturi pot fi solicitate prin secțiunea Contactați-ne de mai jos. 

BAZĂ JURIDICĂ PENTRU PROCESARE 

Paysafe va procesa informațiile dumneavoastră personale doar când acest lucru este legal. Aceste legi 
sunt diferite pe fiecare teritoriu și informațiile specifice sunt disponibile la cerere. În general, Paysafe va 
procesa fie: 

 Pe baza consimțământului dumneavoastră, inclusiv atunci când consimțământul 
dumneavoastră este solicitat „ca condiție a tranzacției” (spre exemplu atunci când este 
necesară efectuarea unei căutări a cardului de credit înainte de deschiderea unui cont); 

 Atunci când este necesar pentru executarea oricărui contract pe care îl avem cu 
dumneavoastră; 

 Atunci când Paysafe are un interes legitim în procesarea datelor, atât timp cât aceasta nu vă 
încalcă drepturile sau libertățile de a vă opune acestei procesări; 

 Atunci când acest lucru este solicitat de lege sau orice regulă asemănătoare (spre exemplu, 
verificările contra spălării de bani sau contra altor infracțiuni financiare).  

COOKIES 

Site-urile noastre web (și anumite e-mail-uri) utilizează „cookies” și alte tehnologii, care stochează mici 
cantități de informații pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră, pentru a permite colectarea 
anumitor informații din browser-ul dumneavoastră web. Cookies (și alte tehnologii similare) sunt utilizate 
la scară largă pe Internet și permit unui site web / portal să recunoască dispozitivul unui utilizator, fără 
a identifica în mod unic persoana individuală care utilizează computerul. Aceste tehnologii facilitează 
conectarea la și utilizarea site-ului, ne furnizează feedback în legătură cu care părți ale site-ului web le 
utilizați (sau dacă anumite e-mail-uri au fost citite), pentru a putea analiza eficiența site-ului sau 
comunicării și pentru a furniza o experiență îmbunătățită. 

Semnalele „Nu monitoriza” - unele browsere web pot trimite semnale „nu monitoriza”. Însă nu există 
standarde în industrie care să stabilească ce trebuie să facă site-urile web și alte servicii online la 
primirea acestor semnale. În cazul dezvoltării unui astfel de standard, Paysafe își va reevalua politica, 
însă în prezent nu acționează în niciun fel la primirea acestor semnale.   

Pentru mai multe informații despre cookies (și alte tehnologii similare), inclusiv cum puteți vedea modul 
de setare a cookie-urilor și modul de gestionare, blocare sau ștergere a acestora, consultați 
www.allaboutcookies.org sau Politica noastră despre Cookies. 

MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE 



 

 

Ne putem modifica regulat politica de confidențialitate. Dacă facem modificări materiale în modul de 
prelucrare a informațiilor, vă vom notifica prin intermediul acestui site web / portal. Data ultimei 
modificări a acestei politici de confidențialitate se află în partea inferioară a paginii. Sunteți răspunzător 
de vizitarea periodică a site-ului web / portalului și de consultarea politicii de confidențialitate, în caz că 
au apărut schimbări. Continuând să utilizați Serviciile Paysafe, sunteți de acord cu modificările politicii 
de confidențialitate. 

Site-ul nostru poate conține, uneori, link-uri către și de la site-uri web ale rețelelor noastre partenere, 
promotorilor și afiliaților noștri. Dacă urmați aceste link-uri, vă informăm că aceste site-uri web au 
propriile politici de confidențialitate și de cookies și Paysafe nu își asumă nicio răspundere sau 
responsabilitate pentru aceste site-uri ale terțelor părți. 

Această politică este globală, însă nu va încălca niciun drept legal sau nicio interdicție de pe orice 
teritoriu în cazul în care aceasta este prevalentă. În acest caz, drepturile și obligațiile din această politică 
se vor aplica, fiind supuse modificării în temeiul oricărei legi locale ce are precedență.  

CONTACTAȚI-NE 

Sunt binevenite toate comentariile, întrebările și cererile referitoare la modul de utilizare a informațiilor 
dumneavoastră. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră sau să primiți 
informații suplimentare despre companiile Grupului Paysafe cărora li se aplică această politică, scrieți 
la adresa de mai jos, adresându-vă FAO Privacy Department sau contactați-ne. 

Ofițerul de Confidențialitate al Grupului Paysafe este cel menționat mai jos și poate fi contactat prin 
Contactați-ne sau la adresa de mai jos: 

Mr. Derek A Wynne 

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

Această Politică a fost revizuită ultima dată la 31 ianuarie 2017 
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