
 

 

Samlat sekretessmeddelande 
 
INTRODUKTION 

Detta meddelande gäller Paysafe Group plc och dess koncernföretag, som ibland använder firmanamn 
inklusive Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill och NETELLER. En lista över Paysafes 
nyckeldotterbolag finns här. Hänvisningen till Paysafe (eller “Vi”) inkluderar ovanstående företag och 
alla relevanta koncernfilialer, en lista som kan erhållas via avsnittet Kontakta oss. Paysafe är fast 
besluten att skydda din sekretess och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att din 
personliga information behandlas på ett säkert sätt och kommer att samlas in, användas, lagras och 
röjas i enlighet med detta meddelande. “Du” betyder i detta meddelande en person som går in på eller 
använder Paysafe-tjänsterna (som definieras nedan) antingen på sitt eget konto eller för ett företags 
räkning.  Detta innefattar, med avseende på en kund eller eventuell framtida kund till Paysafe, alla 
enskilda företag och huvudmän, inklusive en kunds verkställande direktörer och ekonomichefer, alla 
andra chefer och tjänstemän, aktieägare, partners och betalningsmottagare samt alla medlemmar i 
personalen, åtkomst till eller användning av Paysafes tjänster för en kunds räkning. 
  
Detta meddelande (tillsammans med våra användarvillkor som omfattar alla specifika tjänster du kan 
köpa eller använda) gäller för: 

 webbplats-/portalfunktioner och tjänster som du tillhandahålls när du besöker våra webbplatser, portaler 
eller vår betalningspanel som våra kunder kan använda på sin webbplats; 

 när du ansöker om och/eller använder Paysafes produkter och tjänster (inklusive alla lojalitets- eller 
belöningsprogram, antingen poängbaserade eller på annat sätt (‘Lojalitet"eller"Kampanj’));  

 din användning av mjukvara inklusive terminal-, mobil- och skrivbordsprogram som tillhandahålls av 
Paysafe; och 

 e-post, andra elektroniska meddelanden inklusive sms, telefon, webbchatt, webbplats/portal och andra 
kommunikationer mellan dig och Paysafe. 
 

Sammantaget benämns dessa i detta meddelande “Paysafe Services”.  

Läs detta meddelande noggrant för att förstå våra policyer och vår praxis rörande din information och 
hur vi kommer att behandla den. Genom att gå in på och använda Paysafe Services, samtycker du till 
insamlingen, användningen och överföringen av din information så som anges i detta 
sekretessmeddelande. Paysafe använder ett "skiktat" tillvägagångssätt för att förklara sina 
sekretesspolicyer som rekommenderas av lagstiftare. Detta innebär att vi strävar efter att endast 
tillhandahålla relevant sekretessinformation för den Paysafe-tjänst som används och vi kommer ofta att 
använda "kortformen" sekretesspolicyer för att göra det. Men detta är vårt samlade 
sekretessmeddelande. Kontakta oss-uppgifter tillhandahålls i slutet av meddelandet, för återkoppling 
eller frågor som rör sekretess som du kan ha. 

INFORMATION VI KAN SAMLA IN AV DIG 

Vi kan samla in och behandla personuppgifter och information som inte är personuppgifter av dig 

Personuppgifter och information som inte är personuppgifter 

Personuppgifter är information som kan användas för att unikt identifiera dig som en enskild person. 
Paysafe samlar också in information som inte är personuppgifter eller kan anonymisera personuppgifter 
för att göra dem till icke personuppgifter. Personuppgifter och information som inte är personuppgifter 
är information som inte gör det möjligt att att identifiera en specifik person. Du samtycker till att Paysafe 
får samla in, lagra, använda, överföra och röja information som inte är personuppgifter för alla rimliga 
affärssyften; till exempel användningen av sammanställd transaktionsinformation för kommersiella 
ändamål som t.ex. trendanalys och användningen av dataanalyser för att få kunskap om och insikter i 
betalningstransaktionsmönster och användning. Där Paysafe använder och/eller röjer konfidentiell eller 
transaktionsinformation för att färdigställa och tillhandahålla sammanställningar, analyser och andra 
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rapporter med sammanställd information och anonymiserad information, kommer det att göra det 
förutsatt att det har vidtagit alla rimliga åtgärder för att undvika att identifiera en i) kund till Paysafe som 
inte är kunden som Paysafe färdigställer sammanställningen för, analysen eller annan rapport eller ii) 
transaktioner som var involverade i färdigställandet av en sammanställning, analys eller annan 
rapport. I enlighet med detta meddelande, hanteras information som samlas in med hjälp av cookies 
och liknande tekniker som icke personuppgifter, i den utsträckning som vi inte kombinerar dem med 
personuppgifter. I den utsträckning som internetprotokoll (IP-adress (eller liknande identifierare) 
definieras tydligt som personuppgifter i enlighet med alla lokala lagar och där sådan lokal lag är 
tillämplig på Paysafe Services, kommer vi att hantera sådana identifierare som personuppgifter.    

Observera att Paysafe tillhandahåller tjänster både till enskilda konsumenter och företag och att detta 
sekretessmeddelande gäller för båda och ska läsas och tolkas i enlighet därmed.  

Samla in din information 

Vi samlar in följande information: 

Information du ger oss: vi mottar och lagrar all information inklusive personuppgifter och finansiell 
information du tillhandahåller till oss inklusive när du (eller ditt företag):  gör en förfrågan om eller gör 
en ansökan om Paysafe Services; registrerar dig för att använda och/eller använda valfria Paysafe-
tjänster; ladda upp och/eller lagra information hos oss genom att använda Paysafe Services; och när 
du kommunicerar med oss via e-post, sms, en webbplats eller portal, eller telefon eller annan 
elektronisk metod. Sådan information kan inkludera din eller din kunds: 

 namn inklusive förnamn och efternamn, födelsedatum, e-postadress, faktureringsadress, 
användarnamn, lösenord och/eller fotografi, adress, nationalitet och vistelseland; 

 Kontonummer för primärt kort, kortets utgångsdatum, CVC-information, (kortsäkerhetskod), information 
om bank och/eller kortutfärdare; 

 Information som rör artiklar som köpts, inklusive inköpstället, värdet, tidpunkt och eventuell feedback 
som ges i samband med sådant köp, inklusive resa relaterad till personuppgifter när du eller din kund 
utför transaktioner för flygbiljetter eller andra reserelaterade tjänster; 

 Poäng eller belöningar som tjänats in eller lösts in i något lojalitetsprogram; 

 Eventuell annan information som du eller din kund tillhandahåller. 
 

Information vi samlar in om dig; Paysafe mottar och lagrar viss information varje gång du interagerar 
med Paysafe; till exempel genom att använda "cookies" eller liknande teknik. Vi samlar också in viss 
information när din webbläsare går till Paysafe Services eller annonser och annat innehåll som 
tillhandahålls av dig eller för Paysafes räkning på andra webbplatser eller genom att klicka på e-
postmeddelanden inklusive: 

 teknisk information, inklusive internetprotokoll (IP)-adress som används för att ansluta din dator eller 
enhet till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställningar, typer av 
webbläsar-plugins och versioner, operativsystemplattform; 
 

 Information om ditt besök eller huruvida du öppnade ett e-postmeddelande, inklusive den fullständiga 
Uniform Resource Locators (URL)-klickströmmen till, via och från vår plats (inklusive datum/klockslag); 
produkter eller tjänster du visat eller sökt efter; sidresponstider, nedladdningsfel, längd på besök på 
vissa sidor, information om interaktion på sida (som t.ex. skrollning, klickar och musrörelser) och 
metoder som används för att bläddra bort från sajtens sida och eventuellt telefonnummer som används 
för att ringa vårt kundservicenummer. 
Läs också vår cookies-policy nedan, för mer information och se det separata cookie-avsnittet i detta 
meddelande, även det här nedan. Där cookies har ställts in, är information om individuella cookies 
specifik för e-postmeddelandet/webbplatsen och kan erhållas direkt från länkar i sådana e-
postmeddelanden/webbplatser. Använd annars länken Kontakta oss. 



 

 

Program: om du laddar ner eller använder mobil- eller skrivbordsprogram som tillhandahålls av 
Paysafe, kan vi få information om din plats och din enhet eller tjänsten du använder (inklusive där en 
betalningstransaktion äger rum). Med vissa enheter kan program få åtkomst till platsbaserad 
information i realtid (t.ex. GPS). Dina mobil- och skrivbordsappar kan samla in sådan information från 
din mobilenhet eller din dator när som helst när du laddar ner eller använder dina appar. Där vi är 
skyldiga att göra det kommer vi alltid att försöka meddela dig om vi har för avsikt att samla in information 
i realtid och, dessutom när vi är skyldiga att göra det, inhämta ditt medgivande om inte lagen medger 
annat. Vi kan använda sådan information för rättsliga syften, våra egna due diligence-kontroller för att 
bättre förstå transaktionsmönster och att förbättra din upplevelse. 

E-post och annan kommunikation: vi kan motta information om dig och din användning av Paysafe 
Services när vi kommunicerar med varandra, inklusive när du öppnar meddelanden från oss och från 
användningen av elektroniska identifierare (ibland känt som "enhetsfingeravtryck"), till exempel, 
internetprotokoll-adress eller telefonnummer. 

Evenemang: vi kan motta information om dig och din användning av Paysafe Services när du registrerar 
dig till ett Paysafe-evenemang. När du registrerar dig till ett Paysafe-evenemang, samtycker du till att: 
Paysafe kan använda foton och videor av evenemanget som kan inkludera dig för distribution till 
evenemangsdeltagare och i vårt marknadsföringsmaterial för framtida evenemang;  insikter som erhålls 
från sessioner som du deltar i och bidrar till kan också användas av oss (på en anonymiserad basis) 
för alla syften och utan begränsning; samt att Paysafe kan inkludera uppgifter om ditt namn, befattning 
och företag i alla mobil- eller skrivbordsprogram som används i samband med evenemanget.  

Information från andra källor: vi kan dela eller motta information om dig med eller från andra källor 
och lägga den till vår kontoinformation, inklusive när du använder någon av de andra webbplatserna vi 
driver eller andra tjänster vi tillhandahåller. Vi arbetar också nära tredje parter (inklusive till exempel, 
affärspartners, finansiella institutioner, företag: underentreprenörer inom tekniska tjänster, betalnings- 
och leveranstjänster, reklamnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, 
kreditupplysningsfirmor och bedrägeribekämpningsbyråer) och kan motta information om dig från dem 
eller tillhandahålla sådan information till dem. Användning av kreditupplysningsfirma och 
bedrägeribelämpningsbyrå förklaras mer utförligt nedan. 

HUR INFORMATIONEN ANVÄNTS 

Din information (enligt ovan) kommer att inkludera information om dig (och/eller ditt företag) och dina 
transaktioner. Om du ger oss information, inklusive känsliga personuppgifter, om dig själv eller andra 
personer, samtycker du (och bekräftar att personen som informationen handlar om har samtyckt) till att 
vi får använda denna information på det sätt som anges i detta meddelande.     

Vi kan använda och dela din information med andra företag inom Paysafe group, dess direktörer, 
anställda, professionella rådgivare, underentreprenörer och tredjeparts-leverantörer för att hjälpa os 
och dem: 

 Tillhandahålla våra Paysafe-tjänster till dig och ditt företag inklusive att uppfylla Paysafes skyldigheter 
gentemot dig eller till finansinstitut eller andra institut i samband med Paysafe-tjänsterna vi 
tillhandahåller dig (och/eller ditt företag); 
 

 För att förbättra och utveckla vårt företag, inklusive utan begränsning optimera våra 
webbplatser/portaler, produkter och tjänster. Detta kan innefatta att använda information du anger i 
formulär men inte skickar till oss, till exempel genom att använda den informationen för att optimera 
vår(a) webbplats(er) och kontakta dig för kundtjänständamål i relation till det formuläret; 

 

 För att tillhandahålla informationen, produkterna och tjänsterna till dig som du beställt eller som vi tror 
kan vara av intresse för dig; 

 



 

 

 För att hantera och stärka dina rättigheter, användarvillkor eller några andra avtal med dig (och/eller 
ditt företag) för tillhandahållandet av Paysafe-tjänster inklusive för att: 
  

o bedöma finansiella risker och försäkringsrisker, inklusive din (och/eller ditt företags) position 
och eventuella associerade parter såsom direktörer, aktieägare och huvudmän; 

 
o erhålla information om dig från kreditupplysningsbyråer och bedrägeribekämpande byråer 

för att kontrollera din(och/eller ditt företags) kreditstatus/profil och identitet på en regelbunden. 
Byråerna kommer att registrera våra förfrågningar som kan ses av andra företag som gör sina 
egna kreditförfrågningar; och ett "fotavtryck" kan placeras på ditt kreditregister, huruvida du är 
godkänd som kund. Där vi tillhandahåller tjänster till dig med avseende på ditt företag, om du 
är direktör, kommer vi att söka bekräftelse från kreditupplysningsbyråer, på att 
bostadsadressen som du anger är densamma som finns i relevant företagsregister (där så är 
tillämpligt). For tjänster till alla kunder, kan vi använda kreditbetyg. Din ansökan kommer att 
bedömas med hjälp av kreditupplysningsregister relaterade till alla som du har ett gemensamt 
konto med eller liknande finansiell association. Om det är en gemensam ansökan och en sådan 
koppling inte redan existerar, kan ett sådant skapas. Dessa kopplingar kommer att vara kvar 
tills du skickar in ett "meddelande om avskiljning) till kredutupplysningsbyråerna. Där du mottar 
tjänster från oss, kommer vi att ge information om dina konton till kreditupplysningsbyråer och 
hur du hanterar dem. Om du inte återbetalar pengar till fullo, registrerar 
kreditupplysningsföretagen den utestående skulden. Information om hur du hanterar ditt konto 
och/eller eventuell skuld kan tillhandahållas till andra organisationer genom kreditupplysnings- 
och bedrägeribekämpningsbyråer för att utföra liknande kontroller och för att spåra din 
uppehållsort och driva in eventuell skuld som du har. Register arkiveras i sådana byråer i 6 år 
efter att de avslutats, vare sig skulderna betalats av dig eller om de är obetalda. Om du önskar 
ytterligare information om vår användning av kreditupplysningsbyråer, kontakta oss; 

 
o registrera och spåra transaktionsinformation du (och/eller dina kunder) genomför genom 

Paysafe Services; 
 

o analysera och rapportera om din (och/eller dina kunders) eventuella användning av en 
lojalitetstjänst; 
 

o underlätta insamlingen eller inlösen av poäng eller annan belöningsvaluta avseende något 
lojalitetsprogram;  
 

o hantera alla förhållanden där transaktioner, belöningar eller poäng ifrågasätts; 
 

o hantera, utreda och lösa klagomål;eller 
 

o driva in skuld, eller i samband med din insolvens, inklusive spåra din uppehållsort; 
  

 För att förhindra, upptäcka och följa upp bedrägeri eller brott eller för att hjälpa andra göra det; 
 

 För att upptäcka bedrägeri och övervaka att bedrägeri inte sker, kan vi och andra organisationer få 
åtkomst till och använda, från Storbritannien eller andra länder, information som registrerats av 
brottsbekämpande byråer. Om falsk eller felaktig information tillhandahålls och/eller om Paysafe 
upptäcker eller misstänker bedrägeri, kan information som rör dig (och/eller ditt företag) vidarebefordras 
till bedrägeribekämpande byråer av oss eller annan tredje part som vi delgett din information. Paysafe 
kan också erhålla information om dig från bedrägeribekämpande byråer på periodisk basis, oavsett om 
bedrägeri upptäcks eller inte. Detta kan inbegripa registrering av känsliga personuppgifter som t.ex. 
brott du kan vara anklagad för; 



 

 

 

 Paysafe deltar också i bedrägeribekämpande initiativ, som kan involvera att bedöma dig (och/eller dina 
kunder), däribland transaktioner och/eller platser. Detta kan involvera att använda produkter och 
tjänster från tredje parter (inklusive delningen av information med sådana tredje parter) för att övervaka 
transaktioner, upptäcka mönster som kräver utredning eller på annat sätt profilera och bedöma risken 
för att bedrägeri ska inträffa; 
 

 För att bistå, vid en undersökning som utförs av Paysafe, andra finansiella organisationer eller andra 
tredje parter, av någon misstänkt kriminell aktivitet; 
 

 För att minska informationssäkerhetsrisk, sektorrisk eller kreditrisk; 
 

 Om vi anser att du är en kreditrisk eller utgör någon annan risk för vårt företag, kan vi besluta att inte 
handla med dig och/eller avbryta eventuella nuvarande mellanhavanden. Om vi misstänker bedrägeri 
eller annat brott, kan vi anmäla dig till brottsbekämpande myndighet, kreditinstitut eller 
bedrägeribekämpande byråer och/eller vidta rättsliga åtgärder mot dig direkt och/eller bistå andra med 
att göra det; 
 

 För att få dina synpunkter på våra varor, tjänster och vår/a webbplats/er; 
 

 För att informera dig om viktiga ändringar eller nyheter på vår webbplats eller våra varor och tjänster; 
 

 För att förstå våra kunders behov, utföra analyser och jämförelser, skapa profiler och 
marknadsmöjligheter (inklusive hur du och/eller dina kunder använder våra tjänster och för att bättre 
anpassa våra tjänster och marknadsföringserbjudanden efter dina intressen); detta kan innefatta 
sammanställningen och delningen av icke personlig information för att underlätta branschöverskridande 
analys, insikter och kunskaper på kundnivå; 
 

 För att skicka information till dig som vi tror kan intressera dig inklusive marknadsförings- och 
reklammaterial; via post, e-post, telefon, sms-meddelanden eller på andra sätt, inklusive elektroniskt. 
Du kan tacka nej till att motta marknadsföring när som helst som förklaras nedan; 
 

 För att utveckla och testa produkter och tjänster; 
 

 För att efterleva lokal och nationell lagstiftning inklusive regler för betalningssystem och krav från 
rättsbekämpande myndighet och tillsynsmyndigheter; och 
 

 Med avseende på marknadsföring, marknadsundersökningar och liknande aktiviteter, kan vi använda 
dina personuppgifter oavsett om du är godkänd som mottagare av eller fortsätter motta Paysafe-
tjänster. Om du inte längre önskar motta marknadsförings- eller reklaminformation från Paysafe, 
meddela oss det via avsnittet Kontakta oss. 
 

Om du tillhandahåller information som ska publiceras eller visas på offentliga delar av 
webbplatsen/portalen eller överföras till andra användare av webbplatsen/portalen eller tredje parter, 
förstår du att sådan information kan användas av tredje parter som få åtkomst till informationen i något 
syfte.  Denna information läggs ut av dig på egen risk och du samtycker till att följa användarvillkoren 
för sådan sajt. 

RÖJANDE AV DIN INFORMATION 

Vi röjer inte information som kan identifiera dig personligen, till någon utom för vad som beskrivs i detta 
meddelande, inklusive: 

 Inom Paysafe Group; 
 



 

 

 Kreditupplysningsbyråer (där så är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat kontrakt) som 
anges ovan). Om du önskar ytterligare information om vår användning av kreditupplysningsbyråer, 
kontakta oss; 
 

 Bedrägeribekämpande byråer (som anges ovan och inklusive åtgärd mot bedrägeri, åtgärd mot 
finansiellt bedrägeri och finansbedrägeribyrån); 
 

 Tredjeparts kredit- och finansinstitut (där så är tillåtet enligt några användarvillkor eller annat 
kontrakt): inklusive den kreditinstitution där du (eller ditt företag) har bankkonto och betalningssystem 
som styr utfärdandet och användningen av kredit-, konto-, betal-, köpkort eller andra betalningskort, 
alternativa betalningssystem och andra finansinstitut som kan behandla betalningar och som inte står 
under Paysafes kontroll eller för vars handlingar eller underlåtelser Paysafe inte har något ansvar; 
 

 Tredjeparts serviceleverantörer: leverantörer som bistår oss med tillhandahållandet av Paysafe-
tjänster inklusive att behandla beställningar, genomföra beställningar, hantera betalningar, hantera 
kredit, säkerhet, sektor- och bedrägeririsk, och marknadsföring, marknadsundersökningar och 
undersökningar som utförs för Paysafes räkning; 
 

 Där vi är skyldiga eller har lagligt tillstånd att göra det: vi kan vara skyldiga enligt lag att 
vidarebefordra information om dig till tillsynsmyndigheter och brottsförebyggande organ världen över, 
eller vi kan på annat sätt besluta att det är lämpligt eller nödvändigt att göra det. Sådana röjanden kan 
också inkludera förfrågningar från statliga eller offentliga myndigheter eller kommersiella organisationer 
med vilka du kan ha mellanhavanden och som söker minska bedrägeririsk eller för rättstvister eller 
rättsprocess, för nationell säkerhet eller där vi bedömer att det är i nationellt eller offentligt intresse eller 
på annat sätt lagligt att göra det; 
 

 Företagsöverlåtelser: Paysafe kan köpa eller sälja affärsenheter eller dotterbolag:  I de fallen kan vi 
överföra kundinformation som en företagstillgång.  Utan begränsning för det föregående, om ditt företag 
ingår ett joint venture med eller säljs till eller fusionerar med en annan företagsenhet, kan din information 
röjas till våra nya affärspartners eller ägare; och 
 

 Med din tillåtelse:  Kan din information också användas för andra syften för vilka du ger ditt specifika 
tillstånd eller när lagen kräver det eller där det är tillåtet enligt villkoren i relevanta dataskyddslagar. 
Utom där det är tillåtet enligt vad som har angetts, får Paysafe inte sälja, hyra, dela eller på annat sätt 
röja personuppgifter om sina kunder till tredje parter för kommersiella ändamål. 
 

Paysafe eller sådan annan tredjepartsleverantör av tjänst kan också hantera betalningar eller 
information via andra finansinstitut eller andra institut. Dessa externa organisationer kan behandla och 
lagra dina personuppgifter utomlands och vi och de kan vara skyldiga att röja din information till 
utländska myndigheter för att bistå dem i deras arbete mot kriminalitet och terrorism. Där dessa 
organisationer är baserade utanför EEA, eller det territorium där de samlades in, kanske dina 
personuppgifter inte skyddas enligt samma standarder.  

Övervakning 

Vi kan övervaka eller registrera telefonsamtal, e-post, webbchatt eller andra kommunikationer med dig 
för rättsliga syften, säkerhetssyften, kundtjänst- eller utbildningssyften. Når du besöker våra kontor, kan 
CCTV, åtkomstkontrollsystem och/eller andra övervakningssystem vara i drift. 

Sociala nätverk och media 

Vi kan granska och använda offentliga kommentarer och åsikter som lagts ut på sociala nätverkssajter 
(t.ex. Facebook och Twitter) för att förstå våra kunder och vårt tillhandahållande av och utveckling av 
Paysafe Services.   

VAR VI LAGRAR DINA PERSONUPPGIFTER OCH DATASÄKERHET 



 

 

Informationen vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför det europeiska 
ekonomiska området (“EES”) eller territorier där de samlades in. Den kan också behandlas av personal 
utanför EES eller territoriet där de samlades in, som arbetar för oss eller en av våra leverantörer. Sådan 
personal kan anlitas för, bland annat, genomförandet av beställningar, behandling av 
betalningsuppgifter och supporttjänster i tillhandahållandet av Paysafe-tjänsterna. Genom att skicka 
personuppgifter, samtycker du till sådan överföring, lagring och behandling. Där sådan personal agerar 
för Paysafes räkning, kommer vi att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina 
personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med detta sekretessmeddelanden; inklusive 
användningen av eventuella adekvata mekanismer som lagen kräver för att säkerställa att överföringen 
är laglig. Paysafe använder i allmänhet "typklausuler" som godkänts av Europakommissionen när de 
ingår avtal med tredjeparts datamottagare utanför EES som mottar data inifrån EES i syfte att behandla 
personuppgifter som överförs utanför EES 

När du inte längre är kund, kan vi behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod eller på annat 
sätt som lagen medger eller enligt vad lagen föreskriver. Ytterligare information är tillgänglig på 
begäran.  

Vi har implementerat åtgärder avsedda att säkra dina personuppgifter från oavsiktlig förlust och från 
obehörig åtkomst, användning, ändring och röjande. 

Att din information är trygg och säker beror också på dig. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett 
lösenord eller åtkomstkod för åtkomst till vissa delar av dina webbplats-/portal- eller mobilapplikationer 
och liknande, är du ansvarig för att hålla detta lösenord och/eller åtkomstkod konfidentiella. Du får inte 
dela ditt lösenord och/eller åtkomstkod med någon annan. Du måste säkerställa att det inte är någon 
obehörig användning av ditt lösenord och åtkomstkod. Du ger Paysafe rätt att agera på instruktioner 
och information vi mottar från någon person som går in med ditt användar-id och lösenord och du 
samtycker till att vara helt ansvarig för all användning och alla åtgärder som kan äga rum under 
användningen av ditt konto. Du samtycker också till att omedelbart meddela Paysafe om information 
du har tillhandahållit oss, har ändrats.  

Överföringen av information via internet är inte fullständigt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa 
för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs 
till vår webbplats; alla överföringar sker på din egen risk. När vi har mottagit din information, kommer vi 
att använda strikta förfaranden och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst. 

DINA RÄTTIGHETER 

Du kan ha vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen inklusive rätten att se personuppgifterna 
som innehas om dig och du kan be oss göra nödvändiga ändringar för att säkerställa att den är korrekt 
och aktuell. Om du skulle vilja ha en kopia av personuppgifterna vi har om dig, se avsnittet Kontakta 
oss. Det är en avgift för detta på 10 £ i Storbritannien, avgifter för andra jurisdiktioner (där det är 
tillämpligt) är tillgängliga på begäran. Där det är tillämpligt kan dataskyddslagstiftning också ge följande 
rättigheter avseende personuppgifter och som också kan underlättas eller diskuteras med oss genom 
att använda avsnittet Kontakta oss nedan: 

 Förhindra behandlingar av betalningar där det kan orsaka skada eller obehag; 

 För att lämna in klagomål till relevant datskyddsmyndighet; 

 Inleda rättslig åtgärd för att kräva ersättning för skada eller obehag till följd av din underlåtelse att följa 
dataskyddslagstiftningen; 

 För att kräva manuell ny bedömning av vissa automatiska beslutsprocesser; 

 Föremål för automatisk behandling; 

 Förhindra direktmarknadsföring; 

 Rätten att ta tillbaka samtycke till vissa aspekter av din behandling, särskilt för direktmarknadsföring; 

 Rätten att kräva att vi rättar till felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.   
 



 

 

För Storbritannien anges ovanstående rättigheter i dataskyddslagen 1998 och sådana rättigheter är i 
allmänhet tillämpliga i alla EUs medlemsländer. Lagarna i andra territorier som är tillämpliga för dina 
mellanhavanden med Paysafe kan dock vara relevanta (och kan också påverka ovanstående 
rättigheter) och alla sådana rättigheter där det är tillämpligt kan också tas upp i avsnittet Kontakta oss. 

JURIDISKT UNDERLAG FÖR BEHANDLING 

Paysafe kommer endast att behandla dina personuppgifter där vi har laglig befogenhet att göra det. 
Sådana lagar skiljer sig mellan olika territorier och mer specifik information är tillgänglig på begäran. I 
allmänhet kommer Paysafe antingen att behandla: 

 Med stöd av ditt samtycke, inklusive där samtycke krävs som en "affärsförutsättning" (till 
exempel, där det är nödvändigt att ta en kreditupplysning innan ett konto öppnas); 

 Där det är nödvändigt för genomförandet av ett kontrakt vi har med dig; 

 Där Paysafe har ett legitimt intresse att behandla uppgifter, förutsatt att sådan behandling inte 
kringgår dina egna rättigheter och friheter att motsätta dig sådan behandling; 

 Där det krävs enligt lag eller liknande regel (till exempel, pengatvätt eller andra kontroller för 
bekämpning av ekonomiska brott).  

COOKIES 

Våra webbplatser (och vissa e-postmeddelanden) använder “cookies” och andra tekniker som lagrar 
små mängder information på din dator eller enhet, för att göra det möjligt att samla in viss information 
från din webbläsare. Cookies (och liknande tekniker) används i stor utsträckning på internet och gör det 
möjligt för en webbplats/portal att känna igen en användares enhet, utan att unikt identifiera den 
enskilda personen som använder datorn. Dessa tekniker hjälper till att göra det enklare för dig att logga 
in och använda sajten, ge återkoppling till oss om vilka delar av webbplatsen du besöker (eller om vissa 
e-postmeddelanden har lästs), så att vi kan bedöma sajtens effektivitet eller kommunikation och 
tillhandahålla en bättre användarupplevelse. 

"Spåra inte"-signaler - vissa webbläsare kan skicka ut "spåra inte"-signaler. Men det finns ingen 
branschstandard på plats för närvarande avseende vad webbplatser och andra onlinetjänster ska göra 
om de mottar sådana signaler. Om en sådan standard skulle tas fram, kommer Paysafe att återkomma 
till detta meddelande, men för närvarande vidtas inga åtgärder vid mottagande av sådana signaler.   

För mer information om cookies (och liknande tekniker), inklusive hur man ser vilka cookies som har 
ställts in och hur man hanterar, blockerar och raderar dem, se www.allaboutcookies.org och vår 
cookiespolicy. 

ÄNDRINGAR AV VÅRT SEKRETESSMEDDELANDE 

Vi kan från tid till annan, göra ändringar i vårt sekretessmeddelande. Om vi gör viktiga ändringar av hur 
vi behandlar din information, kommer vi att underrätta dig via ett meddelande på denna 
webbplats/portal. Datum då sekretessmeddelandet senast ändrades visas längst ner på sidan. Du är 
ansvarig för att säkerställa att du regelbundet besöker vår webbplats/portal och läser detta 
sekretessmeddelande för att se om det skett några ändringar. Genom att fortsätta använda Paysafes 
tjänster samtycker du till ändringar av vårt sekretessmeddelande. 

Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från våra partnernätverks, annonsörers 
och dotterbolags webbplatser: Om du följer en sådan länk, observera att dessa webbplatser har sina 
egna sekretess- och cookiespolicyer och Paysafe har inget ansvar eller skadeståndsansvar för dessa 
tredje parters webbplatser. 

Detta meddelande är globalt till omfattningen, men är inte avsett att kringgå några juridiska rättigheter 
eller förbud i något territorium där sådana rättigheter eller förbud gäller. I detta fall ska rättigheterna och 
skyldigheterna som anges i detta meddelande gälla, med förbehåll endast för ändring enligt någon 
tillämplig lag som har företräde.  



 

 

KONTAKTA OSS 

Alla kommentarer, förfrågningar och krav som rör vår användning  av din information är välkommen. 
Om du vill utöva några av dina rättigheter eller få ytterligare information om Paysafe group-företagen 
som detta meddelande rör, ska du skriva till nedanstående adress och märka det med FAO Privacy 
Department eller kontakta oss. 

Paysafe-koncernens sekretesschef anges nedan och kan kontaktas via Kontakta oss eller på 
nedanstående adress: 

Mr Derek A Wynne 

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

Detta meddelande reviderades senast 31 januari 2017 
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