
 

 

Kapsamlı Gizlilik Bildirimi 
 
GİRİŞ 

Bu bildirim, bazen Paysafe, paysafecard, Payolution, Fans, Skrill ve NETELLER gibi ticaret unvanlarını 
kullanan Paysafe Group plc ve grup şirketleri için geçerlidir. Paysafe'in önemli yan kuruluşlarının bir 
listesi burada bulunabilir. Paysafe (veya "Biz"), yukarıdaki şirketleri ve tüm ilişkili grup şirketlerini (bir 
listesi İletişim bölümünden edinilebilir) kapsamaktadır. Paysafe gizliliğinizi korumayı, kişisel bilgilerinizin 
güvenli bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için tüm makul adımları atacağını ve bilgilerinizin 
bu uyarıya uygun olarak toplanacağını, kullanılacağını, depolanacağını ve açıklanacağını taahhüt eder. 
Bu bildirimde yer alan "Siz", kendi hesabında veya bir işletme adına Paysafe Hizmetlerine (aşağıda 
tanımlandığı şekilde) erişen veya bunları kullanan kişi anlamına gelir.  Buna, Paysafe'nin bir müşterisi 
veya potansiyel müşterisi, herhangi bir tüccar ve yönetim ve mali yöneticiler, diğer müdürler ve 
memurlar, bir müşterinin hissedarları, ortakları ve lehtar sahipleri ile personelin herhangi bir üyesi dahil 
olmak üzere Paysafe Hizmetlerine erişen ya da bu Hizmetleri kullanan herkes dahildir. 
  
Bu bildirim (satın alabileceğiniz veya kullanabileceğiniz belirli hizmetlere uygulanan kullanım şartlarımız 
ile birlikte) aşağıdakiler için geçerlidir: 

 web sitelerimizi, portallarımızı veya ödeme panellerimizi ziyaret ettiğinizde size sunulan ve 
müşterilerimizin web sitelerinde kullanabilecekleri web sitesi / portal özellikleri ve hizmetleri; 

 Paysafe ürünlerini ve hizmetlerini (sadakat ve ödül programı gibi, puan bazlı olan ve olmayanlar dahil) 
kullanmak için başvurduğunuzda ve/veya kullandığınızda ("Sadakat" veya "Promosyon"));  

 Paysafe tarafından sağlanan terminaller, mobil ve masaüstü uygulamaları dahil olmak üzere yazılım 
kullanımınız; ve 

 sizinle Paysafe arasındaki tüm iletişimi içeren e-posta, ve SMS, telefon, web sohbeti, web sitesi / portalı 
ve benzerini içeren diğer elektronik mesajlar. 
 

Tümü bu bildirimde “Paysafe Hizmetleri” olarak geçer.  

Lütfen kişisel bilgileriniz ve bunların nasıl ele alınacağına ilişkin politika ve uygulamalarımızı öğrenmek 
için aşağıdaki metni dikkatlice okuyun. Paysafe Hizmetlerine erişerek ve bunları kullanarak, bilgilerinizin 
bu gizlilik bildiriminde belirtildiği şekilde toplanması, kullanılması ve aktarılmasına izin vermiş olursunuz. 
Paysafe, yasa koyucular tarafından tavsiye edildiği üzere gizlilik uygulamalarını açıklamak için 'katmanlı 
bir yaklaşım' benimsemektedir. Bu, size yalnızca kullanılmakta olan Paysafe Hizmeti ile ilgili gizlilik 
bilgilerini sunmaya gayret gösterdiğimizi ve bunun için sıklıkla 'kısa biçimdeki" gizlilik politikalarını 
kullanacağımız anlamına gelmektedir. Ancak bu, kapsamlı gizlilik bildirimimizdir. Geri bildiriminiz veya 
gizlilikle ilgili tüm sorularınız için İletişim detayları bildirimin sonunda sağlanmaktadır. 

SİZDEN TOPLAYABİLECEĞİMİZ BİLGİLER 

Sizden toplanan kişisel ve kişisel olmayan bilgileri toplayabilir ve işleyebiliriz. 

Kişisel ve kişisel olmayan bilgiler 

Kişisel bilgiler, bir kişiyi benzersiz şekilde tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Paysafe ayrıca 
kişisel olmayan bilgileri toplar ya da kişisel bilgileri kişisel olmayan şekle getirmek üzere anonim olarak 
kullanır. Kişisel olmayan bilgiler, belirli bir kişinin tanımlanmasına izin vermeyen bilgilerdir. Paysafe'in 
kişisel olmayan herhangi bir bilgiyi makul bir ticari amaçla toplayabileceğini, depolayabileceğini, 
kullanacağını, aktarmasını ve ifşa etmesini kabul ediyorsunuz. Buna örnek olarak, trend analizi gibi 
toplu işlem bilgilerinin ticari amaçlarla kullanılması ve ödeme işlemi modelleri ve kullanımıyla ilgili bilgi 
almak için veri analizlerinin kullanılması gösterilebilir. Paysafe'in derleme, analiz ve diğer bilgilerin bir 
araya getirilmesine ve analiz edilmesine ilişkin gizli veya işlemsel bilgileri kullandığı ve / veya açıkladığı 
durumlarda, i) Paysafe'in derleme, analiz veya diğer raporu hazırladığı müşterisi haricindeki bir Paysafe 
müşterisi veya ii) herhangi bir derleme, analiz veya diğer raporun hazırlanmasına katılan işlemlerin 
tanımlanmasından kaçınılacaktır. Bu bildirim kapsamında, çerezler ve benzeri teknolojiler tarafından 
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toplanan bilgiler, kişisel bilgilerle birleştirmediğimiz ölçüde, kişisel olmayan bilgiler olarak ele alınır. 
Internet Protokolü (IP) adreslerinin (veya benzer tanımlayıcıların) herhangi bir yerel yasaya göre kişisel 
bilgiler olarak ele alındığı ve bu yerel yasanın Paysafe Hizmetleri için geçerli olduğu açıkça tanımlandığı 
ölçüde, bu tür tanımlayıcıları kişisel bilgiler olarak ele alacağız.    

Paysafe'in hem bireysel tüketicilere hem de işletmelere hizmet sunduğunu ve bu gizlilik bildiriminin her 
ikisine de uygulanacağını ve buna göre okunup yorumlanması gerektiğini lütfen unutmayın.  

Bilgilerinizin toplanması 

Aşağıdaki bilgileri toplamaktayız: 

Bize verdiğiniz bilgiler: Aşağıdaki hallerde sizin (ya da işletmenizin) bize sağladığınız kişisel ve 
finansal bilgileri de içeren herhangi bir bilgiyi alır ve depolarız:  Paysafe Hizmetleri ile ilgili bir soru 
sormak veya başvuruda bulunmak; Paysafe Hizmetlerini kullanmak ve / veya kullanmak için kayıt 
olmak; Paysafe Hizmetlerini kullanarak bilgi yüklemek ve / veya depolamak; ve e-posta, SMS, bir web 
sitesi veya portal veya telefon veya diğer elektronik araçlar vasıtasıyla bizimle iletişim kurmak. Bu 
bilgiler, sizin ya da müşterilerinizin aşağıdaki bilgilerini kapsayabilir: 

 Ad ve soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, fatura adresi, kullanıcı adı, şifre ve / veya fotoğraf, adres, 
uyruk ve ikamet edilen ülke; 

 Kart birincil hesap numarası, kart son kullanma tarihi, CVC ayrıntıları (kart güvenlik kodu), banka ve / 
veya kart veren kurumun ayrıntıları; 

 Siz veya müşterileriniz uçak bileti veya diğer seyahatlerle ilgili işlem yaptığınızda, satın alma yeri, bu 
satın alımla ilgili olarak verilen değer, saat ve geribildirim de dahil olmak üzere satın alınan herhangi bir 
ögeyle ilgili bilgi, seyahatle ilgili kişisel bilgiler de dahil olmak üzere hizmetler; 

 Herhangi bir Sadakat programı kapsamında kazanılan veya geri alınan puan veya ödüller; 

 Sizin veya müşterinizin sağladığı diğer tüm bilgiler. 
 

Hakkınızda topladığımız bilgiler: Paysafe, Paysafe ile etkileşime girdiğinizde örneğin "çerezler" veya 
benzeri bir teknoloji yoluyla belirli bilgileri alır ve saklar. Ayrıca, web tarayıcınız Paysafe Hizmetlerine  
veya diğer web sitelerinde veya Paysafe tarafından sağlanan reklamlar ve diğer içeriklerle veya e-
postaları tıklayarak eriştiğinde belirli bilgileri elde ederiz: 

 Bilgisayarınızı veya cihazınızı İnternet'e bağlamak için kullanılan İnternet protokolü (IP) adresi, oturum 
açma bilgileriniz, tarayıcı türünüz ve sürümü, saat dilimi ayarı, tarayıcı eklentisi türleri ve sürümleri, 
işletim sistemi platformu gibi teknik bilgiler; 
 

 Ziyaretiniz hakkında veya sitemizden (Tarih ve saat dahil olmak üzere) tam Tekdüzen Kaynak Bulucu 
(URL) tıklama akışını da içeren bir e-posta açıp açmadığınız; görüntülediğiniz veya aradığınız ürünler 
veya hizmetler; sayfa yanıt süreleri, indirme hataları, belirli sayfalara yapılan ziyaretlerin uzunluğu, 
sayfa etkileşimi bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare hareketi gibi) ve site sayfasından başka bir yere göz 
atmak için kullanılan yöntemler ve müşteri hizmetleri numaramızı aramak için kullanılan herhangi bir 
telefon numarası hakkındaki bilgiler. 
Lütfen daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki Çerezler Politikamızı da gözden geçirin ve bu bildirimin 
ayrı Çerezler bölümünü inceleyin. Çerezlerin ayarlandığı yerlerde, bireysel çerezler hakkında bilgi e-
postaya / web sitesine özeldir ve doğrudan bu tür e-postalardaki / web sitelerindeki bağlantılardan 
edinilebilir. Aksi takdirde, lütfen Bize Ulaşın bağlantısını kullanın. 

Uygulamalar: Paysafe tarafından sağlanan mobil veya masa üstü uygulamaları indirir veya 
kullanırsanız, bulunduğunuz yer, cihazınız veya kullandığınız servis (ödeme işlemi gerçekleştiği yerler 
dahil) hakkında bilgi alabiliriz. Bazı cihazlar, uygulamaların gerçek zamanlı konum tabanlı bilgilere 
(örneğin GPS) erişmesine izin verir. Mobil ve masaüstü uygulamalarımız, bu tür bilgileri, 
uygulamalarımızı indirirken veya kullanırken istediğiniz zaman mobil cihazınızdan veya 
bilgisayarınızdan toplayabilir. Gerektiği hallerde, yasalar tarafından aksi izin verilmediği sürece, gerçek 
zamanlı konum bilgilerini toplamak ve gerekirse de rızanızı almak için her zaman sizi bilgilendireceğiz. 



 

 

Bu tür bilgileri düzenleyici amaçlar için, kendi durum tespiti kontrollerimizle, işlem modellerini daha iyi 
anlamak ve deneyiminizi iyileştirmek için kullanabiliriz. 

E-Posta ve Diğer İletişim Yolları: birbirimizle iletişim kurarken kullandığınız Paysafe Hizmetleri ve 
sizin hakkınızda bilgiler edinebiliriz, bunlara bizden gelen mesajları açmanız ve Internet Protokol 
adresleri veya telefon numaraları gibi, elektronik tanımlayıcıları (bazen "cihaz parmak izi" olarak da 
tanınır) kullanırken edindiğimiz bilgiler de dahildir. 

Etkinlikler: Bir Paysafe etkinliğine kayıt olduğunuzda sizin ve Paysafe Hizmetlerini kullanmanız 
hakkında bilgi alabiliriz. Herhangi bir Paysafe etkinliğine kayıt olurken, aşağıdakileri kabul etmiş 
sayılırsınız: Paysafe, sizin de dahil olduğunuz etkinlik fotoğrafları ve videolarını, etkinlik katılımcılarına 
dağıtmak ve gelecek etkinliklerde promosyon materyali olarak değerlendirmek üzere kullanabilir; aynı 
şekilde katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz oturumlardan anlaşılanlar da herhangi bir amaçla ve 
kısıtlama olmaksızın tarafımızdan (anonim olarak) kullanılabilir; Paysafe, etkinlikle bağlantılı olarak 
kullanılan herhangi bir mobil veya masa üstü uygulamaya adınızı, unvanınızı ve şirket ayrıntılarını dahil 
edebilir.  

Diğer Kaynaklardan Gelen Bilgiler: Sizinle ilgili bilgileri faaliyet gösterdiğimiz diğer web sitelerinden 
herhangi birine veya sağladığımız diğer hizmetler de dahil olmak üzere hesap bilgilerimize ekleyebiliriz. 
Ayrıca üçüncü şahıslarla (iş ortakları, finansal kurumlar, tüccarlar, teknik, ödeme ve dağıtım 
hizmetlerinde taşeronlar, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgi sağlayıcıları, kredi başvurusu ve 
sahteciliği önleme ajansları gibi) yakın işbirliği içinde çalışıyoruz ve onlardan sizinle ilgili bilgi alabilir 
veya onlara böyle bilgi sağlayabiliriz. Kredi başvurusu ve dolandırıcılık önleme ajansı kullanımı aşağıda 
daha ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  

BİLGİLERİN KULLANIM ŞEKLİ 

Bilgileriniz (yukarıdaki gibi) sizinle (ve / veya işletmenizle) ve işlemlerinizle ilgili bilgileri içerecektir. 
Hassas kişisel bilgiler de dahil olmak üzere, kendiniz veya diğer insanlar hakkında bilgi verirseniz, bu 
bilgileri bu bildirimde belirtilen biçimde kullanabileceğimizi kabul edersiniz (ve hakkında bilgi verilen kişi 
de bunu kabul etmiş sayılır).     

Bilgilerinizi Paysafe grubundaki diğer şirketler, yöneticileri, çalışanları, profesyonel danışmanları, 
taşeronları ve üçüncü parti hizmet sağlayıcıları ile birlikte aşağıdaki nedenlerle kullanabilir ve 
paylaşabiliriz: 

 Siz ve / veya işletmeniz için sağladığımız Paysafe Hizmetleri ile bağlantılı olarak Paysafe'in sizin veya 
finansal veya diğer kurumlara olan yükümlülüklerini yerine getirmek dahil olmak üzere size ve işinize 
Paysafe Hizmetimizi sunmak; 
 

 Web sitelerimizi / portallarımızı, ürünlerimizi ve hizmetlerimiz dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı 
kalmaksızın işimizi geliştirmek ve iyileştirmek. Buna, web sitemizi / sitelerimizi optimize etmek için 
göndrmiş olduğunuz bilgileri kullanarak ve bu formla ilişkili olarak müşteri hizmetleri amacıyla sizinle 
iletişim kurarak bize gönderdiğiniz bilgiler de dahildir; 

 

 Talep ettiğiniz ya da sizin ilgilendiginizi düşündüğümüz bilgileri, ürünleri ve hizmetleri sağlamak; 
 

 Paysafe Hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin haklarınızı, kullanım şartlarımızı veya sizinle (ve / veya 
işletmenizle olan diğer sözleşmeleri) aşağıdaki durumlar için yönetmek ve uygulamak; 
  

o sizin (Ve / veya işletmenizin) mali durumu ve yönetim, hissedarlar ve müdürler gibi ilişkili taraflar 
da dahil olmak üzere finansal ve sigorta risklerini değerlendirmek; 

 



 

 

o kredi durumu / profili ve kimliğini periyodik olarak kontrol etmek için kredi referans kurumları 
ve dolandırıcılık önleme kurumlarından sizinle (Ve / veya işletmenizle) ilgili bilgi elde etmek. 
Ajanslar, kendi kredi taleplerini cevaplayan diğer şirketler tarafından görülebilecek sorularımızı 
kaydedeceklerdir; ve müşteri olarak kabul edilip edilmediğinize bakılmaksızın, kredi dosyanıza 
bir "ayak izi" konabilir. İşiniz ile ilgili olarak size hizmet verdiğimiz durumlarda, bir Müdürseniz, 
verdiğiniz konut adresinin ilgili şirketlerin kayıt defteriyle (mevcut olduğu yerde) aynı olduğunu 
onaylamak için kredi referans kuruluşlarından onay isteyeceğiz. Tüm müşterilere sunulan 
hizmetler için kredi puanlaması kullanabiliriz. Başvurunuz, ortak bir hesabınız veya benzer 
finansal birliğiniz olan herkese ilişkin kredi referans ajansı kayıtları kullanılarak 
değerlendirilecektir. Eğer başvuru ortak bir başvuruysa, ve böyle bir bağlantı henüz mevcut 
değilse, bir bağlantı oluşturulabilir. Bu bağlantılar, kredi başvuru kuruluşlarında bir "ayrılma 
bildirimi" oluşturana kadar da kalacaktır. Bizden hizmet aldığınız yerlerde, hesaplarınıza ilişkin 
bilgileri ve bunları yönetme şekillerinizi kredi referans ajanslarına sunacağız. Herhangi bir 
parayı tam olarak ve zamanında ödemezseniz, kredi referans kuruluşları ödenmemiş borcu 
kaydeder. Hesabınızı ve / veya borcunuzu nasıl yöneteceğinizle ilgili bilgiler, benzer kontrolleri 
gerçekleştirmek ve bulunduğunuz yeri izlemek ve borçlarınızdan kurtulmak için kredi referans 
ve dolandırıcılık önleme ajansları tarafından diğer kuruluşlara sağlanabilir. Sizin tarafınızda 
ödenmiş olsa da, gecimeye düşmüş olsa da; kayıtlar bu tür kurumlarda 6 sene boyunca tutulur. 
Kredi referans kuruluşlarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, lütfen 
bizimle iletişime geçin; 

 
o sizin (ve/veya müşterilerinizin) Paysafe Hizmetleri ile ilgili olarak yaptığı işlemlerin kaydedilmesi 

ve izleme detayları; 
 

o sizin (ve/veya müşterilerinizin) herhangi bir Bağlılık Hizmetini kullanması hakkında analiz ve 
rapor; 
 

o Herhangi bir Bağlılık Programı ile ilgili herhangi bir puan veya diğer ödüllerin toplanmasının 
veya geri alınmasının kolaylaştırılması;  
 

o İşlemlerin, ödüllerin veya puanların söz konusu olduğu durumların yönetilmesi; 
 

o Şikâyetlerin yönetilmesi, araştırılması ve çözülmesi; veya 
 

o borcun geri alınması veya iflasınız halinde nerede olduğunuzu izlemek; 
  

 Sahteciliği veya suçu önlemek, tespit etmek ve kovuşturmak veya başkalarına bunu yapmak için yardım 
etmek; 
 

 Sahteciliği tespit etmek ve izlemek için biz ve diğer kuruluşlar, sahtekârlık önleme ajansları tarafından 
kaydedilen bilgilere İngiltere'den veya diğer ülkelerden erişebilir ve bu bilgileri kullanabilir. Paysafe 
tarafından yanlış veya hatalı bilgi sağlandığında ve / veya dolandırıcılık tespit edildiğinde veya böyle bir 
durumdan şüphelenildiğinde, sizinle (veya / veya işletmenizle ilgili) bilgiler; bizim tarafımızdan veya 
bilgilerinizi paylaştığımız üçüncü bir kişi tarafından sahtekarlık önleme kurumlarına aktarılabilir. Paysafe 
ayrıca sahtecilik şüphesi olup olmadığına bakılmaksızın dolandırıcılık önleme ajanslarından veya 
hizmetlerinden periyodik olarak sizin hakkınızda bilgi edinebilir. Bu, itham edildiğiniz cezai suçlar gibi 
hassas kişisel bilgilerin kaydedilmesini içerebilir; 
 

 Paysafe, işlemler ve / veya yerler de dahil olmak üzere sizi (ve / veya müşterilerinizi) değerlendirmeyi 
içerebilecek sahtecilik önleme girişimlerine katılır. Bu işlemlerin izlenmesi, soruşturma gerektiren 
kalıpların saptanması veya başka şekilde dolandırıcılık olasılığının saptanması ve değerlendirilmesi için 
üçüncü şahıslardan ürün ve hizmetlerin (bu tür üçüncü taraflarla bilgi paylaşımı dahil) kullanılmasını 
içerebilir; 
 



 

 

 Paysafe'in, diğer finansal kuruluşların veya diğer üçüncü şahısların şüpheli bir suç faaliyetine yönelik 
herhangi bir soruşturma sürecine yardımcı olması; 
 

 Bilgi güvenliği riskini, sektör riski veya kredi riskini azaltmak için; 
 

 Size kredi vermeyi işletmemize bir risk olarak görürsek, sizinle iş yapmamaya ve/veya mevcut işlerimizi 
sonlandırmaya karar verebiliriz. Dolandırıcılık veya başka bir suçtan şüphelenirsek, sizi kolluk 
kuvvetlerine, kredi veya dolandırıcılık önleme ajanslarına bildirir ve / veya doğrudan yasal işlem 
başlatabilir ve / veya bunun için başkalarına yardımcı olabiliriz; 
 

 Mallarımız, hizmetlerimiz ve web sitemiz hakkındaki görüşlerinizi almak; 
 

 Web sitemizde veya ürünlerimizde ve hizmetlerimizde önemli değişiklikler veya gelişmeler hakkında sizi 
bilgilendirmek; 
 

 Müşterilerimizin gereksinimlerini anlamak, analiz ve karşılaştırmalar yapmak, profil oluşturmak ve 
pazarlama fırsatları yaratmak (sizin ve / veya müşterilerinizin hizmetlerimizi nasıl kullandığını ve 
hizmetlerimizi ve pazarlama tekliflerimizi çıkarlarınıza daha iyi hizalamak için); bu, çapraz endüstri 
analizi, müşteri düzeyinde bilgi ve kullanım kolaylaştırmak için kişisel olmayan bilgilerin bir araya 
toplanması ve paylaşılmasını içerebilir; 
 

 Size, pazarlama ve promosyon materyalleri dahil, ilginç bulacağınızı düşündüğümüz bilgileri posta, e-
posta, telefon, SMS ya da elektronik araçlar dahil diğer araçlarla göndermek. Aşağıda açıklandığı gibi, 
istediğiniz zaman pazarlamaya itiraz edebilirsiniz; 
 

 Ürün ve hizmetleri geliştirmek ve test etmek; 
 

 Kart programı kuralları ve kolluk kuvvetleri ile düzenleyici makamlardan gelen talepler dahil, yerel ve 
ulusal yasalara uymak; ve 
 

 Pazarlama, pazar araştırması ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak, Paysafe Hizmetlerine kabul edilip 
edilmediğinize veya Paysafe Hizmetlerini almaya devam edip etmediğinize bakılmaksızın kişisel 
bilgilerinizi bu gibi amaçlar için kullanabiliriz. Paysafe'den artık pazarlama veya promosyon bilgisi almak 
istemiyorsanız lütfen Bize Ulaşın bölümünü kullanarak bize bildirin. 
 

Web sitesinin / portalın ortak alanlarında yayınlanacak veya görüntülenecek veya web sitesinin / portalın 
veya üçüncü tarafların diğer kullanıcılarına iletilecek bilgileri sunuyorsanız, bu tür bilgilerin bilgiye erişen 
herhangi bir üçüncü kişi tarafından herhangi bir amaçla kullanılabileceğini kabul ediyorsunuz.  Bu 
bilgiler, riskleri size ait olmak üzere sizin tarafınızdan gönderilir ve bu sitenin kullanım koşullarına 
uymayı kabul ediyorsunuz. 

BİLGİLERİNİZİN İFŞA EDİLMESİ 

Sizi şahsen tanımlayabilecek bilgileri, bu bildirimde açıklananlar haricinde, aşağıdakiler dahil olmak 
üzere, hiç kimseye açıklamayız: 

 Paysafe Grubu içinde; 
 

 Yukarıda özetlendiği gibi kredi referans kuruluşları (herhangi bir Kullanım Koşulunda veya diğer 
sözleşmelerde izin verilmesi halinde). Kredi referans kuruluşlarının kullanımı hakkında daha fazla bilgi 
edinmek isterseniz, lütfen bizimle iletişime geçin;  
 

 Dolandırıcılık önleme daireleri (yukarıda özetlenen ve Eylem Sahteciliği, Finansal Dolandırıcılık 
Eylemi ve Mali Dolandırıcılık Bürosu dahil); 
 



 

 

 Üçüncü Taraf Kredi ve Mali Kurumlar (herhangi bir Kullanım Koşulunda veya diğer sözleşmelerde 
izin verilmesi halinde): Sizin (ve/veya işletmenizin) banka hesabını tuttuğu kredi kurumu ve kredi, borç, 
ücret, satın alma veya diğer ödeme kartlarını, alternatif ödeme planlarını ve / veya ödemeleri işleme 
koyabilen diğer finans kuruluşlarını düzenleyen kart programlarını içeren ve Paysafe kapsamında 
faaliyet göstermeyen ya da Paysafe tarafından herhangi bir yükümlülük kabul edilmeyen durumlar dahil; 
 

 Üçüncü Kişi Hizmet Sağlayıcılar: Emirleri işleme, emirleri yerine getirme, ödemeleri işleme, kredi, 
güvenlik, sektör ve dolandırıcılık riskini yönetme ve Paysafe adına gerçekleştirilen pazarlama, pazar 
araştırması ve anket faaliyetleri dahil olmak üzere Paysafe Hizmetlerinin sağlanması için bize yardımcı 
olan tedarikçiler; 
 

 Yasaların gerektirdiği ya da izin verdiği durumlarda: Kanunen sizin hakkınızdaki bilgileri düzenleyici 
makamlara ve kolluk kuvvetlerine dünya çapında bildirmemiz istenebilir veya bunu yapmanın uygun 
veya gerekli olduğunu belirlediğimiz haller söz konusu olabilir. Bu tarz ifşalar devlet kurumlarından, 
ticaret yaptığınız ticari organizasyonlardan sahtekarlık riskini azaltmak amacıyla gelen talepler 
doğrultusunda; veya yasal süreç ya da davalarda, ulusal güvenlik gibi konularda gereklilik görülmesi 
hallerinde yapılabilir; 
 

 İş transferleri: Paysafe iş birimleri veya bağlı kuruluşları satın alabilir veya satabilir.  Bu gibi 
durumlarda, müşteri bilgilerini bir işletme varlığı olarak aktarabiliriz.  Yukarıdaki hususları 
sınırlamaksızın işletmemiz başka bir işletme ile bir ortak girişim gerçekleştirdiyse veya bu bir başka 
işletme ile birleştirildiğinde bilgileriniz yeni iş ortaklarımıza veya sahiplerine açıklanabilir; ve 
 

 Sizden izin alarak:  Bilgileriniz, sizin özel izninizi verdiğiniz diğer amaçlar için veya ilgili veri koruma 
mevzuatının şartları uyarınca yasalarca veya izin verildiği durumlarda da kullanılabilir. Belirtildiği şekilde 
izin verilmedikçe, Paysafe, müşterileri ile ilgili kişisel bilgileri ticaret amacıyla üçüncü taraflara satmaz, 
kiralamaz, paylaşmaz veya açıklamaz. 
 

Paysafe veya diğer üçüncü kişi servis sağlayıcılar; ödemeleri veya bilgileri başka mali ve diğer kurumlar 
aracılığıyla da işleyebilir. Bu harici kuruluşlar, kişisel bilgilerinizi yurtdışında işleyebilir ve depolayabilir 
ve suç ve terörle mücadelede onlara yardımcı olmak için bilgilerinizi yabancı yetkililere açıklamak 
zorunda kalabilirler. Bu kuruluşların AEA (Avrupa Ekonomik Alanı) dışında ya da toplandıkları diğer 
bölgelerde bulunduğu durumlarda, kişisel bilgileriniz aynı standartlara göre korunmayabilir.  

İzleme 

Mevzuat, güvenlik, müşteri hizmetleri veya eğitim amaçlı olarak sizinle yaptığımız telefon görüşmeleri, 
e-postalar, web sohbetleri veya diğer iletişimleri izleyebilir veya kaydedebiliriz. Ofislerimizi ziyaret 
ederken, CCTV, erişim kontrol sistemleri ve / veya diğer izleme sistemleri çalışıyor olabilir. 

Sosyal ağlar ve medya 

Müşterilerimizi daha iyi anlamamız ve Paysafe Hizmetlerini sunmamız ve geliştirmemiz için sosyal 
paylaşım sitelerinde (ör. Facebook ve Twitter) yapılan genel yorum ve görüşleri inceleyip kullanabiliriz.   

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ NEREDE SAKLANIYOR VE VERİ GÜVENLİĞİ 

Sizden aldığımız veriler, Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") dışında bir yere aktarılabilir ve burada 
tutulabilir. Ayrıca, AEA dışında veya bu bilgilerin toplandığı bölgelerde bizim ya da tedarikçilerimizden 
biri adına faaliyet gösteren çalışanlarca da işlenebilir. Bu gibi personel, diğer şeylerin yanısıra, Paysafe 
Hizmetlerinin sağlanmasında emirlerin yerine getirilmesi, ödeme detaylarının işlenmesi ve destek 
hizmetleri ile meşgul olabilir. Kişisel bilgilerinizi göndererek, söz konusu aktarım, saklama veya işleme 
alma durumunu kabul etmiş olursunuz. Bu personelin Paysafe adına hareket ettiği durumlarda, kişisel 
bilgilerinizin güvenli bir şekilde ve bu gizlilik ihbarına uygun şekilde uygulanmasını sağlamak için, yasal 
olarak transferin yasal olduğundan emin olmak için gereken yeterlilik mekanizmalarının kullanılması 
dahil, makul ölçüde gerekli tüm adımları atacağız. Paysafe, genellikle, Avrupa Komisyonu tarafından 



 

 

onaylanan, AEA dışındaki verileri aktaran AEA dışında üçüncü taraf veri alıcıları ile sözleşme 
imzalarken, 'model hükümlerini' kullanmaktadır 

Artık müşterimiz olmadığınızda, kişisel bilgilerinizi, yasalarca izin verilen ve gerekli görülen sürelerde 
veya makul bir süre boyunca elimizde tutacağız. Daha fazla bilgi istek üzerine temin edilebilir.  

Kişisel bilgilerinizin kazayla kaybedilmesine, yetkisiz erişime, kullanılmasına, değiştirilmesine ve 
açıklanmasına karşı korunması için özel önlemler aldık. 

Bilgilerinizin emniyeti ve güvenliği aynı zamanda size bağlıdır. Web sitemizin, portalımızın veya mobil 
uygulamalarımızın belirli bölümlerine ve benzerlerine erişmek için size bir şifre veya erişim kodu 
verdiysek, bu şifreyi ve / veya kodu korumak ve gizli tutmakla yükümlüsünüz. Şifrenizi ve / veya erişim 
kodunuzu kimseyle paylaşmamalısınız. Şifrenizin ve erişim kodunuzun izinsiz olarak 
kullanılmadığından emin olmanız gerekir. Paysafe'e, kullanıcı kimliği ve şifrenizi giren kişilere bilgilere 
göre hareket etmesi için yetki verdiğinizi ve hesabınızın kullanımı sırasında meydana gelebilecek her 
türlü kullanımdan ve tüm kullanımlardan tamamen sorumlu olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, 
bize vermiş olduğunuz ve değişmiş olan herhangi bir bilgiyi Paysafe'e derhal bildirmeyi kabul 
etmektesiniz.  

Bilgilerin Internet üzerinden aktarılması, tamamen güvenli değildir. Kişisel bilgilerinizi korumak için 
elimizden gelen çabayı göstereceğiz, ancak, Internet yoluyla sitemize aktarılan verilerinizin güvenliğini 
garanti edemeyiz; söz konusu aktarımın riski size aittir. Bilgileriniz elimize geçtikten sonra, yetkisiz 
erişimi önlemek için sıkı prosedürler ve güvenlik özellikleri uygulanacaktır. 

HAKLARINIZ 

Hakkınızda saklanan kişisel bilgileri görme hakkı da dahil olmak üzere veri koruma mevzuatı 
kapsamında belirli haklara sahip olabilirsiniz ve doğru ve güncel olmasını sağlamak için gerekli 
değişiklikleri yapmamızı isteyebilirsiniz. Hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerin bir kopyasını 
istiyorsanız lütfen Bize Ulaşın bölümüne bakın. Bunun için İngiltere'de istenen ücret 10 £ olmakla 
birlikte, (uygun olan) diğer yargı alanlarındaki ücretler istek üzerine sağlanabilir. Veri koruma yasası 
ayrıca, kişisel bilgilerinizle ilgili aşağıdaki haklara sahip olabilir ve ayrıca aşağıdaki Bize Ulaşın 
bölümünü kullanarak bunları hakkında görüşülebilir: 

 Hasar veya sıkıntıya neden olabilecek işlemlerin engellenmesi; 

 İlgili Veri Koruma Makamına şikayette bulunmak; 

 Veri koruma mevzuatına uymamamızdan kaynaklanan hasar ya da sıkıntı için tazminat talep etmek için 
dava açmak; 

 Bazı otomatik karar verme süreçlerinin manuel olarak yeniden değerlendirilmesini istemek; 

 Otomatik işleme karşı çıkmak; 

 Doğrudan pazarlamayı önlemek; 

 İşleme ilişkin belirli yönlere, özellikle doğrudan pazarlamaya, onay vermeme hakkı; 

 Yanlış veya eksik kişisel bilgileri düzeltmemizi talep etme hakkı.   
 

İngiltere için, yukarıdaki haklar 1998 Veri Koruma Yasası'nda belirtilmiştir ve bu haklar genellikle AB 
üyesi ülkeler arasında geçerlidir. Bununla birlikte, Paysafe ile olan ilişkileriniz hakkında diğer bölgelerin 
kanunları da ilgili olabilir (ve yukarıdaki hakları etkileyebilir) ve uygulanabilir olan herhangi bir hak da 
aşağıdaki Bize Ulaşın bölümünden devam ettirilebilir. 

İŞLEME İÇİN YASAL DAYANAK 

Paysafe, kişisel bilgilerinizi yalnızca yasal yetkiye sahip olduğumuz yerlerde işleyecektir. Bu yasalar her 
bölgede farklı özellikler gösterir ve talep üzerine daha ayrıntılı bilgi sunulabilir. Genel olarak, Paysafe 
aşağıdaki biçimlerde işler: 



 

 

 Bu kabul etme durumunun "iş yapma şartı" olduğu durumlar da dahil, rızanıza dayanarak 
(örneğin, bir hesabı açmadan önce bir kredi araştırmasının yapılması gereken durumlarda); 

 Sizinle olan herhangi bir sözleşmenin ifasında gerekli olan yerlerde; 

 Paysafe'in, verileri işleme konusundaki meşru bir menfaati olduğu ve bu tür bir işleme tabi 
olmanın kendi haklarınızı ve bu işleme karşı çıkma özgürlüklerini geçersiz kılmadığı 
durumlarda; 

 Kanun veya benzeri bir kuralın gerektirdiği hallerde (kara para aklama veya diğer mali olmayan 
suç muafiyetleri).  

ÇEREZLER 

Web sitelerimiz (ve bazı e-postalarımız) "çerezler" ve web tarayıcınızdan belirli bilgilerin toplanmasına 
izin vermek için bilgisayarınıza veya cihazınıza az miktarda bilgi depolayan diğer teknolojileri kullanır. 
Çerezler (ve benzeri teknolojiler), Internette yaygın olarak kullanılmaktadır ve bilgisayarı kullanan kişiyi 
özel olarak belirlemeden, bir web sitesinin / portalın bir kullanıcının cihazını tanımasına izin vermektedir. 
Bu teknolojiler, oturum açıp sitenizi kullanmanızı, ziyaret ettiğiniz web sitesinin bölümlerini (veya belirli 
e-postaların okunup okunmadığını) bize geri bildirim olarak sunar; böylece sitenin etkinliğini veya 
iletişim kurmak ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak özelliklerini yerine getirir. 

'İz Sürmeme' Sinyalleri - bazı web tarayıcıları 'iz sürmeme' sinyalleri gönderebilir. Ancak, bu tür sinyaller 
alındığında, web sitelerinin ve diğer çevrimiçi hizmetlerin yapması gerekenler konusunda halen 
yürürlükte olan bir endüstri standardı bulunmamaktadır. Böyle bir standart geliştirilirse, Paysafe 
bildirimini buna göre güncelleyecektir, ancak şu anda bu tür sinyaller alındıktan sonra hiçbir işlem 
yapmamaktadır.   

Çerezler (ve benzeri teknolojiler) hakkında hangi çerezlerin nasıl ayarlandığını ve nasıl yönetileceğini, 
nasıl engelleneceğini ve silineceğini görmek üzere daha fazla bilgi için www.allaboutcookies.org ve 
Çerezler Politikamıza bakın. 

GİZLİLİK BİLDİRİMİMİZDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Zaman zaman gizlilik bildirimimizi değiştirebiliriz. Bilgilerinizi kullanmamızla ilgili önemli değişiklikler 
yaparsak, bu web sitesinde / portaldaki bir bildirim aracılığıyla sizi bilgilendireceğiz. Gizlilik bildiriminin 
son değiştirilme tarihi sayfanın altındadır. Herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek için 
periyodik olarak web sitemizi / portalımızı ve bu gizlilik bildirimini ziyaret etmek sizin 
sorumluluğunuzdadır. Paysafe Hizmetlerini kullanmaya devam ederek, gizlilik bildirimindeki 
değişiklikleri kabul etmiş olursunuz. 

Sitemiz zaman zaman ortak ağlarımız, reklam verenlerimiz ve bağlı kuruluşlarımızın internet sitelerine 
veya sitelerinden bağlantılar içerebilir. Böyle bir bağlantıyı takip ederseniz, lütfen bu web sitelerinin 
kendi gizlilik ve çerez ilkelerine sahip olduğunu ve Paysafe'in bu üçüncü taraf web siteleri için herhangi 
bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmediğini unutmayın. 

Bu bildirim kapsamı küresel olmakla birlikte, söz konusu hak veya yasaklara uyan herhangi bir 
bölgedeki yasal hakları veya yasakları geçersiz kılmamaktadır. Böyle bir durumda, bu bildiride belirtilen 
hak ve yükümlülükler geçerli olan herhangi bir yerel yasanın önceliğine göre yalnızca değişikliğe tabi 
olacaktır.  

BİZE ULAŞIN 

Bilgilerinizin kullanımıyla ilgili tüm yorumlar, sorular ve talepleriniz memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu 
bildirimin geçerli olduğu geçerli Paysafe grup şirketleri ile ilgili haklarınızı kullanmak veya daha fazla 
bilgi edinmek isterseniz, FAO Gizlilik Departmanı'nı işaretleyerek aşağıdaki adrese yazmanız 
gerekmektedir veya bize ulaşın. 

Paysafe Grubu Gizlilik Sorumlusu aşağıda belirtilmiştir ve Biz Ulaşın bölümünden veya aşağıdaki 
adresten ulaşılabilir: 

mailto:data.privacy@paysafe.com


 

 

Bay Derek A Wynne 

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

Bu bildirim en son 31 Ocak 2017 tarihinde revize edilmiştir. 

 

 


