
Uitvoerige mededeling betreffende gegevensbescherming 

INLEIDING 

Deze mededeling is van toepassing op Paysafe Group Limited, die soms handelsnamen 
gebruiken, waaronder Paysafe, paysafecard, Payolution, Skrill en Neteller De lijst met Paysafe 
bedrijven die persoonlijke informatie verzamelen volgens deze mededeling kan hieronder 
worden gevonden.  De verwijzing naar Paysafe (inclusief “we”, "ons” of "onze”) omvat de 
bovengenoemde bedrijven en alle relevante groepsfilialen.  Paysafe hecht veel waarde aan 
het beschermen van uw privacy en zal alle passende stappen nemen om ervoor te zorgen dat 
uw persoonlijke informatie veilig wordt behandeld en verzameld, gebruikt, opgeslagen en 
bekendgemaakt in overeenstemming met deze mededeling. 

Verwijzingen naar “u" in dit bericht zijn naar de persoon die toegang heeft tot of vraagt om 
Paysafe Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) te gebruiken, hetzij op uw eigen rekening of 
namens een bedrijf.   Dit omvat, met betrekking tot een klant of potentiële klant van Paysafe, 
elke zelfstandige handelaar en elke opdrachtgever, met inbegrip van de algemeen en 
financieel directeuren, alle andere bestuurders en functionarissen, aandeelhouders, partners 
en uiteindelijk eigenaren van een klant, evenals elk personeelslid dat toegang heeft tot of 
gebruik maakt van Paysafe Diensten namens een klant.  

Deze mededeling (samen met onze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op 
specifieke diensten die u aanschaft of gebruikt) is van toepassing op het volgende: 

• De website/portaal functies en diensten die aan u worden verstrekt wanneer u onze 
websites bezoekt, portalen of onze betaalpanelen die onze klanten kunnen gebruiken 
op hun websites;   

• Wanneer u zich aanmeldt voor gebruik en/of Paysafe producten en diensten gebruikt 
(met inbegrip van eventuele loyaliteits-of beloningsregelingen, op punten gebaseerd 
of anderszins (“Loyalty” of “Promotion”));   

• Uw gebruik van software met inbegrip van terminals, mobiele en 
desktoptoepassingen die door Paysafe worden geleverd; en  

• E-mail, andere elektronische berichten met inbegrip van SMS, telefoon, webchat, 
website/portal en andere communicatie tussen u en Paysafe. 

Tezamen worden deze in deze mededeling aangeduid als “Paysafe Diensten”. 

Lees deze mededeling zorgvuldig om ons beleid en de praktijken met betrekking tot uw 
persoonlijke informatie te begrijpen en onze behandeling ervan.  Paysafe gebruikt een 
"gelaagde aanpak" om zijn privacy praktijken uit te leggen, zoals aanbevolen door 
toezichthouders.  Dit betekent dat we pogen om u in eerste instantie te voorzien van de 
belangrijkste privacy-informatie in de vorm van een privacy mededeling in "korte vorm".  Dit 
is echter onze uitvoerige mededeling betreffende gegevensbescherming die onze 
gegevensbeschermingspraktijken volledig verklaart, en waarvoor een link is voorzien in de 
privacymededeling “in korte vorm”.  Contactgegevens worden verstrekt aan het einde van de 
mededeling voor feedback of eventuele privacy-vragen die u kan hebben. 



INFORMATIE DIE WIJ OVER U KUNNEN VERZAMELEN 

Persoonlijke en niet-persoonlijke informatie   

Wij verzamelen en verwerken persoonlijke en niet-persoonlijke informatie met betrekking tot 
u. 

Persoonlijke informatie is informatie die kan worden gebruikt voor een unieke identificatie 
van een enkele persoon, hetzij direct of indirect. 

Paysafe verzamelt ook niet-persoonlijke informatie, of kan persoonlijke informatie anoniem 
maken om het niet-persoonlijk te maken.  Niet-persoonlijke informatie is informatie die een 
specifieke persoon niet kan identificeren, hetzij direct of indirect.  Paysafe kan dergelijke niet-
persoonlijke informatie voor redelijke zakelijke doeleinden verzamelen, creëren, opslaan, 
gebruiken en vrijgeven.  Paysafe kan bijvoorbeeld geaggregeerde transactiegegevens 
gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals trendanalyse en het gebruik van 
gegevensanalyse om informatie te verkrijgen en om inzicht te krijgen in de patronen en het 
gebruik van betalingstransacties.    

Voor zover de IP-adressen (Internet Protocol) (of soortgelijke identificatiemiddelen) duidelijk 
zijn gedefinieerd als persoonlijke gegevens op grond van de lokale wetgeving en wanneer 
deze lokale wetgeving van toepassing is op Paysafe Diensten, zullen wij dergelijke 
identificatiemiddelen als persoonlijke informatie beheren.    

Houd er rekening mee dat Paysafe diensten verleent aan zowel individuele consumenten als 
aan ondernemingen en dat deze privacymededeling op allebei van toepassing is en 
dienovereenkomstig moeten worden gelezen en geïnterpreteerd.   

Uw gegevens verzamelen   

Wij verzamelen de volgende informatie door middel van de volgende middelen: 

Informatie die u ons geeft:  Wij ontvangen en bewaren alle persoonlijke informatie (inclusief 
financiële informatie) die u aan ons verstrekt met inbegrip van wanneer u (of uw 
onderneming) informatie vragen over of een aanvraag indienen voor Paysafe Diensten; u zich 
voor gebruik registreert en/of Paysafe Diensten gebruikt; u informatie uploadt en/of bij ons 
ons via de Paysafe Diensten bewaart; en wanneer u met ons communiceert via e-mail, SMS, 
een website of portaal, of via de telefoon of andere elektronische middelen.  Deze informatie 
kan verwijzing naar of betrekking hebben op u of uw klanten en omvat: 

• Naam met inbegrip van voornaam en familienaam, geboortedatum, e-mail adres, 
factuuradres, gebruikersnaam, wachtwoord en/of foto, adres, nationaliteit en land 
van verblijf;   

• Kaart van het primaire rekeningnummer, vervaldatum kaart, CVC-details 
(kaartbeveiligingscode), bank- en/of emittentgegevens;   

• Informatie met betrekking tot de gekochte items, met inbegrip van de locatie van de 
aankoop, de waarde, de tijd en de eventuele feedback die wordt gegeven met 
betrekking tot deze aankoop, met inbegrip van reisgerelateerde persoonlijke 



gegevens wanneer u of uw klant transacties uitvoeren voor luchtvaarttickets of andere 
reisgerelateerde diensten;   

• Punten of beloningen die via een loyaliteitsregeling zijn verdiend of ingewisseld; 
• Foto’s en video's, genomen tijdens Paysafe evenementen waarvoor u zich heeft 

aangemeld, voor distributie aan deelnemers aan evenementen en voor gebruik in ons 
promotiemateriaal voor toekomstige evenementen; en 

• Alle andere informatie die u of uw klant verstrekt. 

Informatie die wij over u automatisch verzamelen:  Paysafe ontvangt en slaat bepaalde 

informatie automatisch op wanneer u interactie heeft met Paysafe; bijvoorbeeld door middel 

van "cookies" of soortgelijke technologie.  We krijgen ook bepaalde informatie wanneer uw 

webbrowser toegang zoekt tot Paysafe Diensten of advertenties en andere inhoud die door 

of namens Paysafe op andere websites wordt geleverd, of bij het klikken op e-mails.  Het 

verzamelen van deze informatie stelt ons in staat om een beter inzicht te hebben in de 

bezoekers en klanten Paysafe gebruiken en er interactie mee hebben, waar ze vandaan 

komen, en hoe ze gebruik maken van onze diensten.   We gebruiken deze informatie voor 

onze analyse-doeleinden en om de kwaliteit en relevantie van onze Diensten voor onze 

bezoekers en klanten te verbeteren.  Deze informatie omvat: 

• Technische informatie, met inbegrip van het IP-adres (Internet Protocol) dat wordt 
gebruikt om uw computer of apparaat met het Internet te verbinden, uw 
aanmeldingsgegevens, browsertype en-versie, instelling van de tijdzone, types en 
versies van browserplug-ins, besturingssysteemplatform;  

• Informatie over uw bezoek en of u een e-mail hebt geopend, met inbegrip van de 
volledige Uniform Resource Locators (URL) clickstream naar, via en van onze site (met 
inbegrip van datum en tijd); producten of diensten die u hebt bekeken of waarnaar u 
hebt gezocht; responstijden van pagina’s, downloadfouten, duur van bezoeken aan 
bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-
overs) en methoden die worden gebruikt om weg te bladeren van de site pagina en 
het telefoonnummer dat wordt gebruikt om onze klantenservice te bellen. 

Raadpleeg ook ons Cookiebeleid voor meer informatie U kunt ook via de ‘Contacteer ons’-link 
contact met ons opnemen. 

Informatie verzameld via onze applicaties:  Als u mobiele of desktopapplicaties downloadt 
of gebruikt die door Paysafe worden geleverd, kunnen we informatie ontvangen over uw 
locatie en uw apparaat of de service die u gebruikt (inclusief waar een betalingstransactie 
plaatsvindt).  Sommige apparaten geven applicaties toegang tot real-time locatiegerelateerde 
informatie (bijvoorbeeld GPS).  Onze mobiele en desktopapplicaties kunnen op elk moment 
dergelijke informatie van uw mobiele apparaat of uw computer verzamelen terwijl u onze 
apps downloadt of gebruikt, als uw apparaat real-time toegang tot locatiegegevens heeft 
ingeschakeld.  Waar nodig, zullen we altijd proberen om u te informeren als wij real-time 
locatie-informatie willen verzamelen en, ook waar dit door de wet vereist is, zullen wij eerst 
uw toestemming vragen.  We kunnen dergelijke informatie gebruiken voor regelgevende 
doeleinden, onze eigen due diligencecontroles, om beter transactiepatronen te begrijpen en 
om uw ervaring te optimaliseren. 

http://www.paysafecard.com/cookie-policy


E-mail en andere communicatie: We kunnen informatie ontvangen over u en uw gebruik van 
Paysafe Diensten wanneer wij met elkaar communiceren, ook wanneer u berichten van ons 
opent en door het gebruik van elektronische identificatiemiddelen (ook wel bekend als 
“apparaat vingerafdrukken”), bijvoorbeeld Internet Protocol-adressen of telefoonnummers. 

Informatie uit andere bronnen:  We kunnen informatie over u ontvangen van andere 
bronnen en deze toevoegen aan onze accountgegevens.  Wij werken bijvoorbeeld nauw 
samen met, en ontvangen informatie van derden zoals zakenpartners, financiële instellingen, 
handelaren, onderaannemers in technische, betalings-en leveringsdiensten, 
reclamenetwerken, analytics-providers, leveranciers van zoekinformatie, kredietreferentie-
en fraudepreventiebureaus.  Het gebruik van kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus 
wordt hieronder verder toegelicht.  We kunnen ook publieke opmerkingen en opinies op 
social networking sites (bijv. Facebook en Twitter) onderzoeken om onze klanten en onze 
levering en ontwikkeling van Paysafe Diensten beter te begrijpen. 

Informatie over andere mensen:  Als u ons informatie over andere mensen geeft, moet u hen 
van tevoren hebben geïnformeerd (bijvoorbeeld door hen deze privacymededeling te geven) 
en moet ervoor zorgen dat u het recht hebt om dit te doen. 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE     

We kunnen de persoonlijke informatie die wij verzamelen voor de volgende doeleinden 
gebruiken en delen:   

• Om onze Paysafe Diensten aan u en uw bedrijf te leveren, inclusief het vervullen van 
Paysafe verplichtingen jegens u of jegens financiële of andere instellingen in verband 
met de Paysafe Diensten die wij aan u (en/of uw bedrijf) leveren. In deze context 
registreren en volgen we de details van de transacties die u (en/of uw klanten) uitvoert 
met betrekking tot de Paysafe Diensten; analyseren en rapporteren we uw gebruik 
van een loyaliteitsdienst (en/of dat van uw klanten); maken wij het verzamelen of 
inlossen van punten of andere beloningvaluta met betrekking tot 
loyaliteitsprogramma’s mogelijk; informeren wij u over belangrijke veranderingen of 
ontwikkelingen op onze website of onze goederen en diensten; 

• Om ons bedrijf te verbeteren en verder te ontwikkelen, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot het optimaliseren onze websites/portalen, producten en diensten.  Dit kan 
onder meer het gebruik van informatie die u invult in formulieren, maar niet aan ons 
levert, omvatten, door deze informatie bijvoorbeeld te gebruiken om onze website(s) 
te optimaliseren en contact met u op te nemen op voor klantendienst-doeleinden in 
verband met dat formulier.  Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie gebruiken om 
nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en te testen. 

• Om onze rechten, gebruiksvoorwaarden of andere contracten met u (en/of uw 
bedrijf) te beheren en te handhaven, inclusief het beheer van alle omstandigheden 
waarin transacties, beloningen of punten worden betwist; om klachten te beheren, te 
onderzoeken en op te lossen; of om schulden of met betrekking tot uw insolventie te 
vorderen; 

• Om onze kredietrisico’s te beheren en te beperken. Als u een van onze financiële 
producten aanvraagt, zullen wij uw financiële positie (en/of uw bedrijf) evalueren, 



voor zover dit is voorzien in de toepasselijke gebruiksvoorwaarden.  Deze 
kredietcontrole zal ook betrekking hebben op verbonden partijen zoals bestuurders, 
aandeelhouders en opdrachtgevers.  Wij kunnen dit doen door informatie van en met 
kredietreferentie- en fraudepreventiebureaus te ontvangen en te delen.  Deze 
kredietcontrole zal ook betrekking hebben op iedereen met wie u een gezamenlijke 
rekening of een soortgelijke financiële vereniging hebt.  Als het een gezamenlijke 
aanvraag is, en dergelijke verbinding niet reeds bestaat, dan kan die worden 
gecreëerd.  Deze links zullen blijven totdat u een "kennisgeving van disassociatie" bij 
kredietreferentiebureaus indient.  Ter informatie, de agentschappen zullen onze 
onderzoeken registreren die door andere bedrijven kunnen worden gezien die hun 
eigen kredietonderzoeken uitvoeren; en een "footprint" kan worden geplaatst op uw 
kredietdossier, ongeacht of u wordt geaccepteerd als klant.  Als u een directeur bent, 
zullen wij de bevestiging van de kredietreferentiebureaus vragen dat het woonadres 
dat u verstrekt hetzelfde is als dat welke in het register van de desbetreffende 
bedrijven wordt gehouden (indien van toepassing).  Waar u diensten van ons gebruikt, 
zullen we daarnaast informatie over hoe u uw account beheert aan de 
kredietreferentiebureaus geven.  Als u geld niet volledig en op tijd terugbetaalt, zullen 
de kredietreferentiebureaus de uitstaande schuld registreren en kunnen ze deze 
informatie met andere organisatie delen die gelijkaardige controles zoals wij 
uitvoeren.  De informatie blijft in het dossier van deze agentschappen gedurende 6 
jaar nadat het is afgesloten, of geregeld door u in gebreke bent gesteld.  Als u meer 
informatie wenst over ons gebruik van kredietreferentiebureaus, neem dan contact 
met ons op; 

• Om fraude of criminaliteit te voorkomen, op te sporen of te vervolgen. Paysafe 
neemt deel aan anti-fraude-initiatieven, die gepaard gaan met een evaluatie van u 
(en/of uw klanten) en het toezicht op uw transacties en/of locaties, om patronen op 
te sporen die onderzocht moeten worden of waarvan de kans op fraude beoordelen 
moet worden.  We kunnen dit doen door producten of diensten van derden te 
gebruiken.  Bovendien, als u ons valse of onjuiste informatie over uzelf geeft, of wij 
een fraude of een misdaad identificeren of vermoeden, kunnen wij uw informatie aan 
fraudepreventie- en wetshandhavingsagentschappen doorgeven, en kunnen wij 
besluiten om gerechtelijke stappen tegen u te nemen; 

• Om risico op informatiebeveiliging te voorkomen of te beperken;   
• Om marketingberichten te verzenden, om u te voorzien van informatie over 

producten en diensten die u hebt aangevraagd of waarvan wij denken dat zij voor u 
interessant kunnen zijn; om uw mening te verkrijgen over onze goederen, diensten en 
onze website/s; met betrekking tot marketing, marktonderzoek en soortgelijke 
activiteiten kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor dergelijke 
doeleinden, ongeacht of u wordt geaccepteerd om Paysafe Diensten te ontvangen of 
te blijven ontvangen.  Als u geen marketing-of promotiemateriaal meer wenst te 
ontvangen van Paysafe, kunt u dit altijd stoppen.  Meer informatie hierover vindt u in 
de rubriek "Uw gegevensbeschermingsrechten";  

• Om te voldoen aan lokale en nationale wetten;   
• Om te voldoen aan verzoeken van wetshandhavings- en regelgevende autoriteiten 

Om redenen van algemeen belang, om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen 
of te verdedigen, of om uw vitale belangen van andere personen te beschermen, 



bijvoorbeeld om de autoriteiten te helpen bij de bestrijding van criminaliteit en 
terrorisme; en 

• Om te voldoen aan de regels inzake kaartsystemen. 

Als u informatie verstrekt die wordt gepubliceerd of getoond op openbare gebieden van een 
website/portal of wordt doorgegeven aan andere gebruikers van een website/portal of aan 
derden, moet u begrijpen dat deze informatie kan worden gebruikt door derden die toegang 
hebben tot de informatie voor om het even welk doeleinde.    Deze informatie wordt door u 
op eigen risico geplaatst en u moet voldoen aan de gebruiksvoorwaarden van die site. 

OPENBAARMAKING VAN UW GEGEVENS 

Wij verstrekken aan niemand informatie die u persoonlijk zou kunnen identificeren behalve 
zoals beschreven in dit bericht en voor de in deze mededeling beschreven doeleinden, zoals: 

• Binnen de Paysafe Groep om ons te helpen onze diensten te leveren en voor onze 
eigen intern klantrelatiebeheer, analytische en rapportagedoeleinden; 

• Kredietreferentiebureaus (indien toegestaan volgens de gebruiksvoorwaarden of een 
andere overeenkomst) zoals hierboven beschreven.  Als u meer informatie wilt over 
hoe we kredietreferentiebureaus gebruiken, neem dan contact met ons op; 

•  Agentschappen voor fraudebestrijding zoals hierboven beschreven, met inbegrip 
van Action Fraud, Financial Fraud Action en het Financial Fraud Bureau; 

• Krediet- en financiële instellingen van derden (indien toegestaan volgens de 
gebruiksvoorwaarden of een andere overeenkomst), met inbegrip van de 
kredietinstelling waar u (of uw bedrijf) bankrekening(en) hebt en de kaartsystemen 
die betrekking hebben op de uitgifte en het gebruik van krediet-, debet-, betaal-, 
aankoop- of andere betaalkaarten, alternatieve betalingsregelingen en andere 
financiële instellingen die betalingen kunnen verwerken en die niet die onder de 
controle van Paysafe vallen, noch voor wiens handelingen of omissies Paysafe 
aansprakelijk is; 

• Dienstverleners van derden, inclusief leveranciers die ons helpen bij het verstrekken 
van Paysafe Diensten, met inbegrip van de verwerking van orders, het uitvoeren van 
orders, de verwerking van betalingen, het beheer van krediet, veiligheids-, sector- en 
frauderisico, en marketing, marktonderzoek en enquêteactiviteiten die worden 
uitgevoerd namens Paysafe;  

• Waar wij wettelijk verplicht of toegestaan zijn, kan Paysafe door de wet worden 
vereist om informatie over u doorgeven aan regelgevende en 
wetshandhavingsinstanties over de hele wereld, of we kunnen anderszins beslissen 
dat het passend of noodzakelijk is om dit te doen.  Dergelijke bekendmakingen kunnen 
ook verzoeken omvatten van overheidsinstanties of organisaties met wie u te maken 
hebt gehad en die frauderisico trachten te beperken, of met het oog op rechtszaken 
of juridische processen, nationale veiligheid of wanneer wij het in nationaal of 
openbaar belang achten of het anderszins rechtmatig is; 

• Bedrijfstransfers, Paysafe kan bedrijfsonderdelen of filialen kopen of verkopen.     In 
dergelijke omstandigheden kunnen wij klantgegevens overdragen als 
bedrijfsmiddel.   Zonder beperking van het voorgaande, kan uw informatie worden 
bekendgemaakt aan onze nieuwe bedrijfspartners of eigenaren als ons bedrijf een 



joint venture aangaat of wordt verkocht aan of samengevoegd met een andere 
zakelijke entiteit.   In dit geval informeren wij de ontvanger dat uw informatie moet 
worden behandeld in overeenstemming met de normen beschreven in deze 
mededeling; en 

• Met uw toestemming kan onze informatie ook worden gebruikt voor andere 
doeleinden waarvoor u uw specifieke toestemming geeft.  

Behalve voor de uitvoering van haar diensten en zoals hierboven beschreven, zal Paysafe geen 
persoonlijke informatie over haar klanten verkopen, verhuren, delen of anderszins onthullen 
aan derden voor commerciële doeleinden. 

MONITOREN  

Wij kunnen telefoongesprekken, e-mails, Web Chat of andere communicatie met u 
controleren of opnemen voor regelgevings-, beveiligings-, kwaliteitsborgings- of 
trainingsdoeleinden.  Bij een bezoek aan onze kantoren, kunnen CCTV, 
toegangscontroleystemen en/of andere monitoring systemen actief zijn om 
veiligheidsredenen en voor de gezondheids- en veiligheidsbeheerdoeleinden. 

WAAR WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPSLAAN  

Wij, onze dienstverleners en andere partijen met wie wij uw persoonlijke informatie kunnen 
delen (zoals hierboven beschreven) kunnen uw persoonlijke informatie verwerken in 
gebieden die zich bevinden buiten de Europese economische ruimte (“EEA”) of buiten het 
grondgebied waar u woont.  Deze informatie kan ook worden verwerkt door personeel, dat 
voor ons of voor een van onze leveranciers werkt en zich bevindt buiten de EER of het 
grondgebied waarin het is verzameld.  Dit personeel kan onder meer worden betrokken bij 
de uitvoering van orders, de verwerking van betalingsgegevens en ondersteunende diensten 
bij het leveren van Paysafe Diensten.   Deze landen kunnen gegevensbeschermingsnormen 
hebben die verschillend zijn van (en, in sommige gevallen, lager zijn dan) die van het land 
waarin u woont. 

In deze omstandigheden, zullen we passende stappen nemen om uw persoonlijke gegevens 
te beschermen in overeenstemming met deze privacymededeling en de toepasselijke 
wetgeving inzake gegevensbescherming; inclusief door het gebruik van passende waarborgen 
die vereist zijn door de wet om ervoor te zorgen dat alle internationale gegevenstransfers 
wettelijk zijn.  Paysafe gebruikt over het algemeen “Modelclausules”zoals goedgekeurd door 
de Europese Commissie wanneer een contract wordt aangegaan met derde partij-ontvangers 
van gegevens buiten de EER die gegevens ontvangen van binnen de EER met het oog op de 
verwerking van persoonlijke informatie die buiten de EER wordt overgedragen.  Af en toe, 
wanneer de ontvanger in de Verenigde Staten is gevestigd, kunnen gebruik we maken van het 
Privacy Shield voor bedrijven die op die regeling zijn aangesloten.  

HOE HOUDEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VEILIG 

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen 
onopzettelijk verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://www.privacyshield.gov/welcome


De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook afhankelijk van u.  Als wij u een 
wachtwoord of toegangscode hebben gegeven (of als u dit hebt gekozen) voor toegang tot 
bepaalde delen van onze website/portaal of mobiele applicaties en gelijkaardig, bent u 
verantwoordelijk voor de vertrouwelijke bewaring van dit wachtwoord en/of toegangscode.  
U mag uw wachtwoord en/of toegangscode met niemand delen.  U moet ervoor zorgen dat 
er geen onbevoegd gebruik wordt gemaakt van uw wachtwoord en toegangscode.  Paysafe 
zal handelen op instructies en informatie ontvangen van een persoon die uw gebruikersnaam 
en wachtwoord invoert en u moet begrijpen dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle 
gebruik en eventuele acties die kunnen plaatsvinden tijdens het gebruik van uw account.  U 
moet onmiddellijk Paysafe op de hoogte brengen van alle informatie die u ons heeft verstrekt 
en die is gewijzigd.   

De overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig.  Hoewel we ons best zullen 
doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw 
informatie doorgegeven aan onze site niet garanderen, tenzij u met ons communiceert via 
een beveiligd kanaal dat wij hebben verstrekt.  Zodra wij uw informatie hebben ontvangen, 
zullen wij strikte procedures en veiligheidsmechanismen gebruiken om onbevoegde toegang 
proberen te verhinderen. 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE 

De periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, wordt bepaald op basis van de aard 
en het soort informatie, de Paysafe Dienst en het land waar zij worden geleverd, alsmede de 
toepasselijke lokale wettelijke of reglementaire vereisten.  In het algemeen, zal uw informatie 
worden geschrapt, zodra die niet meer nodig is, of we kunnen ze anoniem maken of met 
andere informatie samenvoegen om ze niet-persoonlijk te maken.   

Als u gebruik maakt van de Paysafe Diensten, zullen wij uw persoonlijke gegevens bewaren 
zo lang als nodig is om u te voorzien van de diensten van uw keuze. Dat betekent over het 
algemeen dat we uw persoonlijke gegevens bewaren zo lang u onze klant en gedurende een 
periode daarna.   

Wanneer onze relatie met u eindigt, moeten we nog steeds bepaalde van uw persoonlijke 
gegevens bewaren voor een periode die afhangt van de wettelijke en reglementaire eisen van 
het land waar u zich bevindt.  Wij bewaren bijvoorbeeld uw gegevens voor de periode die de 
lokale wetgeving toestaat om een rechtsvordering (zogeheten "verjaringstermijn") te starten, 
of zolang wij dit moeten doen op grond van een bevel van de rechtbanken, of door de 
wetshandhavingsinstanties of onze toezichthouders. 

Wij kunnen u ook directe marketing blijven sturen, afhankelijk van de lokale wetgeving en 
waar u geen bezwaar hebt geuit tegen dergelijke marketing. 

UW GEGEVENSBESCHERMINGSRECHTEN 

U hebt veel rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  Als 

u wilt, kunt u toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, ze corrigeren of bijwerken.  In 

bepaalde omstandigheden, kunt u ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens te 



verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of tijdelijk de verwerking ervan, 

terwijl u uw andere rechten uitoefent.  Bovendien, kunt u ons vragen om bepaalde van uw 

persoonlijke gegevens over te dragen naar een andere serviceprovider (zogenaamde 

dataportabiliteit). 

Wanneer u ons toestemming geeft om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die op 

elk gewenst moment intrekken.   Intrekking van uw toestemming zal geen invloed hebben op 

de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan uw intrekking, noch zal het invloed 

hebben op de verwerking van uw persoonlijke informatie die in vertrouwen werd uitgevoerd 

op rechtmatige verwerkingsgronden die geen toestemming zijn.  U kunt bijvoorbeeld elke 

marketingcommunicatie stoppen die wij u sturen door te klikken op de link 'afmelden' of 'opt-

out' in de communicatie die u ontvangt, of de instructies te volgen die wij elke keer leveren, 

maar wij zullen u operationele berichten blijven sturen met betrekking tot uw Paysafe 

Diensten. 

 

Gelieve eraan te denken dat, afhankelijk van het land waar u gebruik maakt van de Paysafe 

Diensten, niet alle bovengenoemde rechten voor u beschikbaar kunnen zijn.   Ook kunnen er 

gevallen zijn waarin deze rechten niet kunnen worden gehandhaafd:  u kunt bijvoorbeeld 

geen bezwaar maken dat wij uw gegevens gebruiken wanneer het is vereist door de wet, of 

om een klacht te beheren; u kunt ook niet vragen om uw gegevens te verwijderen als u onze 

Paysafe Diensten verder wilt gebruiken.  

 

U hebt het recht om te klagen bij een gegevensbescherming autoriteit over hoe wij uw 

persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.   Neem voor meer informatie contact op met 

uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.  U kunt ook een gerechtelijke procedure 

starten om schadevergoeding te vorderen die wordt veroorzaakt doordat wij verzuimd 

hebben om de wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven. 

 

Als u meer wilt weten over uw rechten, of u wilt ze uit te oefenen, kunt ons bereiken via de 

details van de rubriek “Contacteer ons”. 

GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN  

In sommige gevallen kan ons gebruik van uw persoonlijke informatie resulteren in 

geautomatiseerde beslissingen worden genomen (met inbegrip van profilering) die wettelijk 

op u invloed hebben of een gelijkaardige significante invloed op u hebben.    

Een geautomatiseerde beslissing betekent dat een beslissing over u automatisch wordt 

gemaakt op basis van een computerbepaling (met behulp van software-algoritmen), zonder 

onze menselijke evaluatie.   We gebruiken bijvoorbeeld geautomatiseerde beslissingen om 

kredietbeoordelingen uit te voeren wanneer u een aanvraag indient om bepaalde Paysafe 

Diensten te gebruiken of om anti-fraudecontroles uit te voeren, zoals uiteengezet in de 



rubriek "waarvoor wij uw persoonlijke gegevens gebruiken".   Wij hebben maatregelen 

genomen om de rechten en belangen van personen te beschermen van wie de persoonlijke 

gegevens onderworpen zijn aan geautomatiseerde beslissingen.  Bovendien, als u gebruik 

maakt van de Paysafe Diensten in de Europese Unie, hebt u, wanneer we een 

geautomatiseerde beslissing over u maken, het recht om de beslissing te betwisten, om uw 

standpunt te uiten, en om een menselijke herziening van de beslissing te eisen.   U kunt dit 

recht uitoefenen door ons te contacteren via de hieronder aangegeven details.   

RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING 

Paysafe zal alleen uw persoonlijke gegevens verwerken waar wij wettig toestemming hebben 
om dit te doen.  Dergelijke wetten variëren naargelang de regio en verdere specifieke 
informatie is beschikbaar op aanvraag.  In het algemeen, zal Paysafe deze verwerken: 

• Op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld om u marketingberichten over producten 
en diensten te sturen in overeenstemming met uw interesses en voorkeuren; 

• Waar nodig voor de uitvoering van, of de toegang tot, een contract met u, 
bijvoorbeeld om u Paysafe Diensten te leveren waarop u zich hebt geabonneerd; 

• Waar Paysafe een rechtmatig belang heeft om gegevens te verwerken, onder 
voorbehoud dat een dergelijke verwerking niet zwaarder weegt dan uw eigen rechten 
en vrijheden bij bezwaar tegen deze verwerking, bijvoorbeeld om u op de hoogte te 
houden van uw gebruik van de diensten, om onze diensten te verbeteren en te 
ontwikkelen en om een vordering te beheren en af te dwingen; 

• Waar Paysafe een wettelijke verplichting heeft om uw persoonlijke informatie te 
verzamelen of anderszins uw persoonlijke informatie nodig heeft om uw vitale 
belangen of die van een andere persoon te beschermen.  Bijvoorbeeld om te voldoen 
aan de door onze regelgevende instanties opgelegde regels; of 

• Bij wijze van uitzondering kunnen wij uw informatie delen met een derde partij 
wanneer dat nodig is in het algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer 
wetshandhavingsinstanties informatie vragen om een misdrijf te onderzoeken. 

Als u vragen hebt over of meer informatie wenst over de rechtsgrondslag waarop wij uw 
persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor elke specifieke verwerkingsactiviteit, 
kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in de rubriek hieronder.    

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYMEDEDELING 

Wij kunnen, van tijd tot tijd, onze privacymededeling wijzigen.  Als we materiële wijzigingen 
aanbrengen in de manier waarop we uw gegevens behandelen, zullen we u op de hoogte 
stellen via een bericht op deze website/portal.  De datum waarop de privacymededeling het 
laatst is gewijzigd, bevindt zich onder aan de pagina.  U bent verantwoordelijk voor het 
regelmatig bezoeken van onze website/portal en deze privacymededeling om te controleren 
of er wijzigingen zijn.   Als we echter wettelijk verplicht zijn om u een betere kennisgeving van 
wijzigingen in deze privacymededeling te geven en/of uw toestemming moeten vragen voor 
wijzigingen in ons gebruik van uw persoonlijke informatie, dan zullen we dat doen.  



LINKS NAAR SITES VAN DERDEN 

Onze site kan, van tijd tot tijd, links bevatten naar en van de websites van onze 
partnernetwerken, adverteerders en filialen.  Als u een dergelijke link volgt, houd er dan 
rekening mee dat deze websites hebben hun eigen privacy en cookiesbeleid hebben en 
Paysafe aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor deze websites 
van derden. 

GLOBALE MEDEDELING 

Deze mededeling is globaal in bereik, maar is niet bedoeld om zwaarder te wegen dan 
eventuele wettelijke rechten of verboden in gebieden waar dergelijke rechten of 
verbodsbepalingen van kracht zijn.  In dat geval zijn de in deze mededeling uiteengezette 
rechten en plichten van toepassing, onder voorbehoud van enige wijziging op grond van de 
toepasselijke lokale wetgeving die voorrang heeft.   

CONTACTEER ONS 

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot ons gebruik van uw informatie zijn 
welkom.  Als u een van uw rechten wilt uitoefenen of meer informatie wilt ontvangen over 
de toepasselijke Paysafe groepsmaatschappijen waarop deze mededeling van toepassing is, 
dient u naar het onderstaande adres te schrijven, geadresseerd aan FAO Privacy Department 
of ons contacteren.. 

De Gegevensbeschermingsfunctionaris van Paysafe Group staat hieronder vermeld en kan 
gecontacteerd worden via de onderstaande ‘Contacteer ons’ link of op het onderstaande 
adres: 

Mr Derek A Wynne 

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

Deze mededeling is voor het laatst herzien op 24 mei 2018 

  

http://www.paysafecard.com/contact


 

Paysafe Groep Limited en haar groepsmaatschappijen 

OOSTENRIJK 

Payolution Gmbh 

Geregistreerde zetel/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
Bedrijfsregisternummer/Firmenbuch: FN 359641i 
Hof Van Registratie /Registergericht: Handelsgericht Wien   

Paysafecard.com Wertkarten GmbH 

Geregistreerde zetel/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
Bedrijfsregisternummer/Firmenbuch: FN 194434h 
Hof Van Registratie /Registergericht: Handelsgericht Wien 

Paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

Geregistreerde zetel/Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
Bedrijfsregisternummer/Firmenbuch: FN 200580x 
Hof Van Registratie /Registergericht: Handelsgericht Wien 

BULGARIJE 

Paysafe Bulgarije EOOD 

Geregistreerd in Bulgarije met bedrijfsnummer 175274614 met statutaire zetel te 90 
Tsarigradsko shose Blvd, 1784 Sofia, Bulgarije. 

CANADA 

Paysafe Merchant Services Inc. 

Geregistreerd in Canada met bedrijfsnummer 771857-4 met haar statutaire zetel op 3500 
de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada. 

NT Services Limited 

Geregistreerd in Alberta (Canada) onder bedrijfsnummer 2010819585 met statutaire zetel 
te Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Canada. 

Paysafe Technologies Inc. 

Geregistreerd in Canada met bedrijfsnummer 771862-4 met haar statutaire zetel op 3500 
de Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada. 



EcomAccess Inc. 

Geregistreerd in Canada met bedrijfsnummer 987838-6 met haar statutaire zetel op 3500 
de Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada 

DUITSLAND 

Skrill Services GmbH 

Raad van bestuur/Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman 
Geregistreerde zetel/Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476, Düsseldorf, Duitsland 
Hof Van Registratie /Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 

Paysafecard.com Deutschland, filiaal van Prepaid Services Company Limited/ 
Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited 

Adres / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Duitsland 
Bedrijfsregisternummer/Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

EILAND MAN 

Paysafe Groep PLC 

Geregistreerd op het eiland Man met registratienummer 109535C met haar statutaire zetel 
op de 3e verdieping, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. 

Paysafe Merchant Services Limited 

Geregistreerd op het eiland Man met bedrijfsnummer 115193C met haar statutaire zetel op 
de 3e verdieping, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. Vergunning 
verleend door de Financial Services Authority van het eiland Man (registratienr. 1357) voor 
het uitvoeren van monetaire overboekingsdiensten. 

ZWITSERLAND 

Paysafecard.com Schweiz GmbH 

Geregistreerd in Zwitserland met bedrijfsnummer CHE-113.779.646 met haar statutaire 
zetel in Business Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Zwitserland.  Door de Zwitserse 
autoriteit voor financiële markten als financiële intermediair erkend. 

VERENIGD KONINKRIJK 

Paysafe Processing Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 3202516 met haar statutaire zetel 
bij Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. 



 Paysafe Financial Services Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 04478861 met haar statutaire 
zetel bij Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ.  Het is gemachtigd 
voor het verstrekken van elektronisch geld en wordt gereglementeerd door de Financial 
Conduct Authority (FCA) conform de Electronic Money Regulations 2011 (registratienr. 
900015). 

Prepaid Services Company Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 05761861 met haar statutaire 
zetel op 25 Canada Square, London E14 5LQ. Het is gemachtigd voor het verstrekken van 
elektronisch geld en wordt gereglementeerd door de Financial Conduct Authority (FCA) 
conform de Electronic Money Regulations 2011 (registratienr. 900021). 

Skrill Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 04260907 met haar statutaire 
zetel op 25 Canada Square, London E14 5LQ. Het is gemachtigd voor het verstrekken van 
elektronisch geld en wordt gereglementeerd door de Financial Conduct Authority (FCA) 
conform de Electronic Money Regulations 2011 (registratienr. 900001). 

Skrill International Payments Limited 

Geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 04260907 met haar statutaire 
zetel op 25 Canada Square, London E14 5LQ.  Het is gemachtigd als betalingsinstelling voor 
het verstrekken van elektronisch geld en wordt gereglementeerd door de Financial Conduct 
Authority (FCA) (referentienummer 536371). 

VERENIGDE STATEN 

Paysafe Merchant Services Corp 

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 4904974 met haar statutaire zetel op 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, de, 19801, USA. 

Paysafe Payment Services LLC 

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 5388030 met haar statutaire zetel op 
1679 S. Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA. 

Optimale Payments Services Inc. 

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 5382574 met haar statutaire zetel op 
2711 Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. Geregistreerd bij de Financial 
Crimes Enforcement Network (US) als een MSB registrant onder MSB registratienummer 
31000058914216. 



Paysafe Partners LP 

Geregistreerd in Californië (USA) met bedrijfsnummer 200809510033 met haar statutaire 
zetel op 1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA. 

Global Merchant Advisors LLC 

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 5551112 met haar statutaire zetel op 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 5551112 met haar statutaire zetel op 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA. 

Paysafe Services (US) Corp  

Geregistreerd in Delaware (USA) met bedrijfsnummer 6390925 met haar statutaire zetel op 
1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

 


