
Átfogó adatvédelmi nyilatkozat 

BEVEZETÉS 

Ez a nyilatkozat a Paysafe Group Limitedre és csoportvállalataira vonatkozik, amelyek közül 
egyesek kereskedelmi neveket használnak – ilyen például a Paysafe, a paysafecard, a 
Payolution, a Skrill és a Neteller. A jelen nyilatkozat szerint személyes adatokat gyűjtő Paysafe-
vállalkozások listája megtalálható az alábbiakban. A Paysafe-re való hivatkozások (többek 
között a „mi”, a „miénk” és a „nálunk”) a fent említett társaságokat és a vállalatcsoport 
valamennyi érintett tagját magában foglalja. A Paysafe elkötelezett az Ön személyes 
adatainak védelme mellett, és minden szükséges lépést megtesz az Ön személyes adatainak 
biztonságos kezelése és a jelen nyilatkozat szerinti gyűjtése, felhasználása, tárolása és 
továbbadása érdekében.  

A nyilatkozatban található, az „Ön” személyére történő hivatkozások arra az egyénre 
vonatkoznak, aki a saját vagy egy vállalkozás nevében (az alábbiakban meghatározott) 
Paysafe-szolgáltatásokat vesz igénybe vagy kérelmez.  Ez magában foglalja a Paysafe meglévő 
vagy potenciális ügyfeleit illetően mindazon egyéni vállalkozókat és vezetőket, ideértve az 
ügyfelek ügyvezető és pénzügyi igazgatóit, partnereit és tényleges tulajdonosait, valamint 
mindazon alkalmazottakat, akik a Paysafe-szolgáltatásokat az adott ügyfél nevében igénybe 
veszik. 

Ez a nyilatkozat (az Ön által esetlegesen megvásárolt vagy igénybe szolgáltatásokra vonatkozó 
használati feltételeinkkel együtt) a következőkre vonatkozik: 

• az Ön által a weboldalaink, portáljaink vagy az ügyfeleink weboldalain használt fizetési 
paneljeink meglátogatásakor igénybe vett weboldal-/portálfunkciókra és -
szolgáltatásokra;  

• ha Ön a Paysafe termékeit és szolgáltatásait igénybe veszi vagy kérelmezi (ideértve az 
akár pontgyűjtésen alapuló, akár más típusú hűség- és jutalomrendszereket is (a 
továbbiakban: „Hűségprogram” vagy „Promóció”)); 

• a Paysafe által biztosított szoftverek, köztük terminálok, mobil- és asztali alkalmazások 
használatához; és  

• az Ön és a Paysafe közötti e-mailekhez, egyéb elektronikus üzenetekhez, beleértve az 
SMS-eket, a telefonhívásokat, a webes csevegést, valamint a webhelyen/portálon 
bonyolított egyéb kommunikációt. 

Ezek neve a nyilatkozatban együttesen: „Paysafe-szolgáltatások”. 

Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a nyilatkozatot, hogy megismerje a személyes adataival és 
azok kezelésével kapcsolatos irányelveinket és gyakorlatainkat. A Paysafe a szabályozók 
ajánlásával összhangban „többszintű megközelítést" alkalmaz adatvédelmi gyakorlatának 
magyarázatára. Eszerint első lépésben arra törekszünk, hogy a lényegre szorítkozó 
adatvédelmi tájékoztatást biztosítsunk az Ön számára egy „rövid” adatvédelmi nyilatkozat 
formájában. A jelen dokumentum azonban a teljes körű adatvédelmi nyilatkozatunk, amely 
teljes egészében ismerteti adatvédelmi gyakorlatunkat; a rövid adatvédelmi nyilatkozat 



hivatkozást tartalmaz a jelen nyilatkozatra. Ha visszajelzést kíván küldeni, vagy az 
adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, az elérhetőségeink a nyilatkozat végén találhatók. 

ADATOK, AMELYEKET GYŰJTHETÜNK ÖNRŐL 

Személyes és nem személyes adatok  

Önnel kapcsolatban személyes és nem személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk. 

A személyes adatok olyan információk, amelyeket közvetlenül vagy közvetetten fel lehet 
használni egy adott személy azonosítására. 

A Paysafe ezek mellett nem személyes adatokat is gyűjt, illetve a személyes adatokat 
anonimizálhatja a nem személyes jellegük biztosítása érdekében. A nem személyes adatok 
olyan információk, amelyek nem teszik lehetővé egy adott személy közvetlen vagy közvetett 
azonosítását. A Paysafe bármilyen észszerű üzleti cél érdekében gyűjthet, létrehozhat, 
tárolhat, felhasználhat és továbbadhat ilyen nem személyes adatokat. Például a Paysafe 
összevont tranzakciós adatokat használhat fel kereskedelmi célokra, például trendelemzést 
és adatelemzést végezve következtetéseket és tanulságokat vonhat le fizetési tranzakciós és 
használati mintázatok alapján.    

Amennyiben az internetprotokollon (IP) alapuló címeket (vagy hasonló azonosítókat) a helyi 
jogszabályok egyértelműen személyes adatoknak tekintik, és amennyiben a Paysafe-
szolgáltatások ezen jogszabályok hatálya alá tartoznak, úgy ezen azonosítókat személyes 
adatokként kezeljük.    

Felhívjuk figyelmét, hogy a Paysafe mind egyéni fogyasztók, mind vállalkozások számára nyújt 
szolgáltatásokat; a jelen adatvédelmi nyilatkozat mindkettőre vonatkozik, és azt ennek 
megfelelően kell olvasni és értelmezni.  

Adatai gyűjtése  

Az alábbi adatokat a következő módon gyűjtjük: 

Az Ön által megadott adatok: fogadunk és eltárolunk minden olyan személyes adatot 
(beleértve a pénzügyi információkat), amelyeket Ön akkor ad meg nekünk, amikor Ön (vagy a 
vállalkozása) Paysafe-szolgáltatásokat vesz igénybe vagy kérelmez; amikor Paysafe-
szolgáltatások használatára regisztrál és/vagy ilyeneket vesz igénybe; amikor adatokat tölt fel 
és/vagy tárol nálunk a Paysafe-szolgáltatások használatával; és amikor e-mailben, SMS-ben, 
weboldalon vagy portálon keresztül, illetve telefonon vagy más elektronikus eszközön 
keresztül kommunikál velünk. Ezen információk hivatkozhatnak vagy vonatkozhatnak Önre 
vagy az ügyfeleire, és a következőket foglalják magukban: 

• Nevet, beleértve a keresztnevet és vezetéknevet, születési dátumot, e-mail-címet, 
számlázási címet, felhasználónevet, jelszót és/vagy fényképet, címet, 
állampolgárságot és a tartózkodási hely szerinti országot;  

• A kártya elsődleges számlaszámát, a kártya lejárati dátumát, a CVC-adatokat (a kártya 
biztonsági kódját), a bank és/vagy kibocsátó adatait;  



• A megvásárolt termékekre vonatkozó információkat, ideértve a vásárlás helyét, az 
értéket, az időpontot és a vásárlással kapcsolatos visszajelzéseket, köztük az utazással 
kapcsolatos személyes adatokat, ha Ön vagy ügyfele repülőjegyekkel vagy egyéb 
utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban bonyolít ügyleteket;  

• A Hűségprogramokban szerzett vagy beváltott pontokat vagy jutalmakat; 
• Az olyan Paysafe-rendezvények során rögzített fotókat és videókat, amelyekre Ön 

jelezte részvételét, a rendezvény résztvevői számára történő szétosztás és későbbi 
rendezvényekkel kapcsolatos promóciós anyagainkban történő felhasználás céljára; és 

• Minden más adatot, amelyet Ön vagy az Ön ügyfele megad. 

Az Önre vonatkozó, automatikusan gyűjtött adatok: A Paysafe automatikusan megkap és 

tárol bizonyos adatokat, valahányszor Ön a Paysafe-fel kommunikál, például „cookie-k” vagy 

hasonló technológiák segítségével. Bizonyos adatoknak akkor is a birtokába jutunk, amikor 

Ön a Paysafe által vagy nevében más weboldalakon biztosított vagy e-mailekben kattintható 

Paysafe-szolgáltatásokhoz, hirdetésekhez és más tartalmakhoz fér hozzá. Ezeknek az 

adatoknak a gyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük a Paysafe-et használó 

és vele kommunikáló látogatókat és ügyfeleinket, hogy honnan érkeznek ezek, és hogyan 

használják a szolgáltatásainkat.  Ezeket az információkat elemzési célokra használjuk fel, és 

javítjuk szolgáltatásaink minőségét és hasznosságát látogatóink és ügyfeleink számára. Ezek 

az információk a következőkre terjedhetnek ki: 

• Technikai információk, beleértve a számítógép vagy eszköz internethez 
csatlakoztatáshoz használt internetprotokoll- (IP-) címet, az Ön bejelentkezési adatait, 
a böngészője típusát és verzióját, az időzóna-beállításokat, a böngésző beépülő 
moduljainak típusát és verzióit, az operációs rendszer platformját;  

• Az Ön látogatásával kapcsolatos információk, vagy hogy megnyitott-e egy e-mailt, 
beleértve a weboldalunkra vezető, rajta átvezető és róla máshova vezető teljes 
Uniform Resource Locator (URL) kattintási sorozatot (beleértve a dátumot és az 
időpontot); az Ön által megtekintett vagy keresett termékek vagy szolgáltatások; az 
oldalak válaszideje, letöltési hibák, bizonyos oldalak látogatásának időtartama, az 
oldal kezelésével kapcsolatos adatok (például görgetés, kattintások, egérrel való 
rámutatás); a weboldal elhagyásának módszere, valamint az ügyfélszolgálat hívására 
használt telefonszámok. 

További tájékoztatásért lásd még Cookie-szabályzatunkat. Ellenkező esetben használja az 
Kapcsolatfelvétel alatti hivatkozást. 

Az alkalmazásaink által gyűjtött adatok: Ha a Paysafe által biztosított mobil vagy asztali 
alkalmazásokat letölti vagy használja, információkat kaphatunk a tartózkodási helyéről, 
valamint az Ön által használt eszközről vagy szolgáltatásról (a fizetési tranzakció helyét is 
beleértve). Egyes eszközök lehetővé teszik az alkalmazások számára valós idejű 
helymeghatározási adatok (pl. GPS) elérését. Mobil és asztali alkalmazásaink bármikor 
gyűjthetnek ilyen adatokat mobileszközéről vagy számítógépéről az alkalmazásaink letöltése 
vagy használata során, ha a készüléken engedélyezve van a valós idejű helymeghatározási 
adatok használata. Szükség esetén mindig igyekszünk értesíteni Önt, ha szándékunkban áll 
valós idejű helymeghatározási adatok gyűjtése, és ha ezt törvény előírja, kikérjük a 

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


beleegyezését. Ezen információkat szabályozói célokra, saját átvilágítási céljainkra, a 
tranzakciós mintázatok jobb megértésére és az Ön felhasználói élményének optimalizálására 
használhatjuk fel. 

E-mailes és egyéb kommunikáció: Önről és a Paysafe-szolgáltatások Ön általi használatáról 
az egymással folytatott kommunikáció során, például a tőlünk kapott üzenetek 
megnyitásakor, valamint elektronikus azonosítók használata (más néven „eszköz-
ujjlenyomatok”), például IP-protokoll-címek vagy telefonszámok használata révén is 
szerezhetünk információkat. 

Egyéb forrásokból származó információk: más forrásból is szerezhetünk információkat Önről, 
és ezeket hozzáadhatjuk az Ön számlájával kapcsolatos információkhoz. Például szoros 
együttműködés révén kapunk információkat harmadik felektől, többek között üzleti 
partnerektől, pénzintézetektől, kereskedőktől, műszaki, fizetési és kézbesítési 
szolgáltatásokat biztosító alvállalkozóktól, reklámozási hálózatoktól, elemzési szolgáltatóktól, 
keresési információs szolgáltatóktól, hitelminősítéssel és csalások megelőzésével foglalkozó 
szervezetektől. A hitelminősítéssel és csalások megelőzésével foglalkozó szervezetekkel 
kapcsolatos felhasználást az alábbiakban részletesen ismertetjük. A közösségi oldalakon (pl. 
Facebook és Twitter) található nyilvános bejegyzéseket és véleményeket is megvizsgálhatjuk, 
hogy jobban megértsük ügyfeleinket és bővítsük ismereteinket a Paysafe-szolgáltatások 
nyújtása és fejlesztése terén. 

Információk más emberekről: ha Ön másokkal kapcsolatos információkat ad meg nekünk, 
erről előzetesen értesítenie kell őket (például ezen adatvédelmi nyilatkozat átadásával), és 
meg kell győződnie róla, hogy joga van az információk átadására. 

MIRE HASZNÁLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?     

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbi célokra használhatjuk fel és oszthatjuk meg:  

• Arra, hogy Paysafe-szolgáltatásainkat biztosíthassuk az Ön és a vállalkozása 
számára, beleértve a Paysafe Önnel vagy pénzintézetekkel vagy egyéb szervezetekkel 
szembeni, az Ön (és/vagy a vállalkozása) számára nyújtott Paysafe-szolgáltatásokkal 
kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítését. Ebben az összefüggésben rögzítjük és 
nyomon követjük az Ön (és/vagy ügyfelei) által a Paysafe-szolgáltatásokkal 
kapcsolatban lebonyolított tranzakciók adatait; elemezhetjük és jelentéseket 
készíthetünk a Hűségprogramok Ön (és/vagy ügyfelei) általi igénybevételéről; 
elősegíthetjük a pontok vagy más jutalmak gyűjtését és beváltását 
Hűségprogramokban; tájékoztathatjuk Önt a weboldalunkat vagy áruinkat és 
szolgáltatásainkat érintő változásokról és fejlesztésekről. 

• A vállalkozásunk fejlesztésére és bővítésére, beleértve a weboldalaink/portáljaink, 
termékeink és szolgáltatásaink optimalizálását. Ez magában foglalhatja az Ön által 
űrlapokra beírt, de számunkra el nem küldött információk felhasználását – például 
felhasználhatjuk ezeket az információkat a weboldalunk/-oldalaink optimalizálására, 
illetve az adott űrlaphoz kapcsolódó ügyfélszolgálati célokra. Személyes adatait 
felhasználhatjuk továbbá új termékek és szolgáltatások fejlesztéséhez és 
teszteléséhez is. 



• Jogaink, használati feltételeink és az Önnel (és/vagy az Ön vállalkozásával) kötött 
további szerződéseink kezelésére és érvényre juttatására, beleértve az olyan esetek 
kezelését is, ahol tranzakciókkal, jutalmakkal vagy pontokkal kapcsolatban merülnek 
fel viták; továbbá panaszok kezelésére, kivizsgálására és megoldására; valamint 
adósságok behajtására, illetve az Ön fizetésképtelenségével kapcsolatban; 

• A hitelkockázataink kezelésére és mérséklésére. ha pénzügyi termékeink egyikére 
nyújt be kérelmet, a vonatkozó használati feltételekben írtaknak megfelelően 
kiértékeljük az Ön (és/vagy vállalkozása) pénzügyi helyzetét. Ez a hitelellenőrzés a 
kapcsolt felekre, például igazgatókra, részvényesekre és megbízókra is kiterjed. Ennek 
elvégzéséhez információkat kapunk és osztunk meg hitelminősítéssel és csalások 
megelőzésével foglalkozó szervezetekkel. A hitelellenőrzés azokra is kiterjed, akikkel 
Önnek közös számlája van, vagy akikkel hasonló pénzügyi partnerségen osztozik. Ha 
közös kérelmet nyújtanak be, és ilyen kapcsolat még nem létezik, akkor létre lehet 
hozni. Ezek a kapcsolódások mindaddig fennmaradnak, amíg Ön „elválasztási 
értesítést” nem küld a hitelminősítőknek. Tájékoztatása érdekében: e szervezetek 
rögzítik a megkereséseinket, amelyeket a más, saját hitelekkel kapcsolatos 
megkereséseiket beterjesztő vállalkozások is láthatnak; és „lábnyom” kerülhet a 
hitelaktájára függetlenül attól, hogy elfogadjuk-e Önt az ügyfelünknek. Ha Ön egy 
igazgató, úgy megerősítést kérünk a hitelminősítő ügynökségektől arról, hogy az Ön 
által megadott lakcím – adott esetben – egyezik-e az érintett vállalatok 
nyilvántartásában meglévővel. Ezen túlmenően, ha Ön igénybe veszi a 
szolgáltatásainkat, mi tájékoztatást adunk a hitelminősítő ügynökségeknek arról, hogy 
Ön hogyan kezeli a számláját. Ha bármilyen pénzösszeget nem fizet vissza teljes 
összegben és határidőre, úgy a hitelminősítő ügynökségek rögzítik a fennálló tartozást, 
és ezeket az információkat megoszthatják más olyan szervezetekkel, amelyek a 
miénkhez hasonló ellenőrzéseket hajtanak végre. A nyilvántartások ezen 
ügynökségeknél a lezárásukat követően 6 évig maradnak meg, függetlenül attól, hogy 
Ön rendezte-e a tartozását, vagy sem. Ha további információra van szüksége azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan veszünk igénybe hitelminősítő ügynökségeket, forduljon 
hozzánk; 

• A csalások és bűncselekmények megelőzése, felfedezése és üldözése érdekében. A 
Paysafe részt vesz különböző csalás elleni kezdeményezésekben, amelyek magukban 
foglalják az Ön (és/vagy az ügyfelei) értékelését és a tranzakciói és/vagy tartózkodási 
helyei figyelemmel kísérését a kivizsgálást igénylő mintázatok felderítése, illetve 
egyéb profilozás és a csalás valószínűségének felmérése érdekében. Ehhez harmadik 
felek termékeit és szolgáltatásait vesszük igénybe. Emellett ha hamis vagy pontatlan 
információkat ad meg magáról, vagy csalást vagy bűncselekményt fedezünk fel vagy 
gyanítunk, úgy az adatait átadhatjuk csalások megelőzésével foglalkozó 
szervezeteknek és a bűnüldöző szerveknek, és úgy dönthetünk, hogy jogi lépéseket 
teszünk Ön ellen; 

• Az információbiztonsági kockázat megelőzésére vagy mérséklésére; 
• Marketingüzenetek küldésére,  hogy biztosíthassuk a termékekről és 

szolgáltatásokról Ön által kért vagy általunk az Ön számára érdekesnek ítélt 
információkat; hogy megkérdezhessük a véleményét az áruinkról, szolgáltatásainkról 
és a weboldalunkról/weboldalainkról; marketing, piackutatás és hasonló 
tevékenységek céljára attól függetlenül felhasználhatjuk személyes adatait, hogy 
elfogadjuk-e a Paysafe-szolgáltatásokra vonatkozó kérelmét, vagy hogy Ön igénybe 



veszi-e ezen szolgáltatásokat. Ha már nem szeretne marketinges vagy promóciós 
tájékoztatást kapni a Paysafe-től, akkor bármikor leállíthatja ezek küldését. További 
információt az „Adatvédelmi jogok” című szakaszban talál;  

• A helyi és nemzeti jogszabályok betartására;  
• A bűnüldöző szervek és szabályozó hatóságok kérelmeinek a közérdeket szolgáló 

betartására, jogi követelések megalapozása, gyakorlása vagy védelme érdekében, 
illetve az Ön vagy más személyek életbevágó érdekeinek védelme érdekében, például 
a hatóságok támogatására a bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelemben; 
és 

• A kártyarendszer szabályainak betartására. 

Ha Ön a weboldal/portál nyilvános területén közzéteendő vagy megjelenítendő, illetve a 
weboldal/portál más felhasználóinak vagy harmadik feleknek továbbítandó információkat ad 
meg, úgy Ön tudomásul veszi, hogy ezen információkat az információkhoz hozzáférő 
harmadik felek bármilyen célra felhasználhatják.  Ezen információkat Ön saját felelősségére 
teszi közzé, és be kell tartania az érintett weboldal használati feltételeit. 

AZ ÖN ADATAINAK TOVÁBBADÁSA 

A jelen nyilatkozatban leírt módoktól és céloktól eltekintve nem adunk át senkinek olyan 
információkat, amelyek alkalmasak az Ön személyének azonosítására. Információt adhatunk 
át többek között: 

• A Paysafe-csoporton belül, hogy segítse szolgáltatásaink biztosítását és 
ügyfélkapcsolataink belső kezelését, elemzési és jelentéskészítési célokra; 

• Hitelminősítőknek (amennyiben ezt a Használati feltételek vagy más szerződés 
engedélyezi), a fent leírt módon. Ha további információra van szüksége azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan veszünk igénybe hitelminősítőket, forduljon hozzánk; 

•  Csalások megelőzésével foglalkozó szervezeteknek, a fentiek szerint, ideértve az 
Egyesült Királyság Action Fraud, Financial Fraud Action és Financial Fraud Bureau 
szervezeteit; 

• Harmadik fél hitel- és pénzintézeteknek (amennyiben ezt a Használati feltételek vagy 
más szerződés engedélyezi), beleértve az Ön (vagy vállalkozása) 
bankszámláját/bankszámláit vezető hitelintézetet, és a hitel-, bank-, feltöltő- vásárlási 
vagy egyéb fizetési kártyák kibocsátását bonyolító szervezeteket, és minden egyéb 
olyan pénzintézetet, amely kifizetések lebonyolításával foglalkozik, és amely a Paysafe 
ellenőrzésén kívül működik, illetve amelynek a tetteiért és mulasztásaiért a Paysafe 
nem vállal felelősséget; 

• Harmadik fél szolgáltatóknak, beleértve azokat a beszállítókat is, akik segítenek a 
Paysafe-szolgáltatások nyújtásában, ideértve a megbízások feldolgozását, a 
megbízások teljesítését, a fizetések feldolgozását, a hitel-, biztonsági, szektorális és 
csalási kockázatok kezelését, valamint marketing-, piackutatási és felmérési 
feladatokat végeznek a Paysafe számára; 

• A törvény által előírt vagy megengedett módon a Paysafe-et jogszabály kötelezheti 
arra, hogy az Önnel kapcsolatos adatokat átadja a szabályozó hatóságoknak és a 
világszerte működő bűnüldöző szerveknek, illetve más módon úgy dönthetünk, hogy 
ennek megtétele megfelelő vagy szükséges az adott helyzetben. Az adatok ily módon 



történő átadása kormányzati vagy hatósági kérelmekre is kiterjedhet, illetve olyan 
üzleti szervezetekre, amelyekkel Ön esetleg korábban kapcsolatban állt, és amelyek a 
csalás kockázatának mérséklésére törekszenek, illetve az átadás szolgálhatja peres 
vagy jogi eljárás céljait, nemzetbiztonsági célokat, illetve belátásunk szerint 
dönthetünk mellette az ország érdekében vagy közérdekből vagy más jogos célból; 

• Üzleti tranzakciók – a Paysafe üzleti egységeket vagy leányvállalatokat vásárolhat vagy 
értékesíthet.  Ilyen esetekben az ügyfelek adatait üzleti vagyonként adhatjuk át.  A 
fentiek korlátozása nélkül, ha cégünk közös vállalkozásba lép, értékesítésre kerül vagy 
másik gazdasági társasággal egyesül, úgy az Ön adatai átadhatók új üzleti 
partnereinknek vagy tulajdonosainknak.  Ez esetben az adatok megkapóját 
tájékoztatjuk, hogy az Ön adatait az ebben a nyilatkozatban leírtaknak megfelelően 
kell kezelni; és 

• Az Ön engedélyével az adatait más célokra is felhasználhatjuk, amennyiben Ön az 
adott célhoz kifejezetten hozzájárult. 

A Paysafe a szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges módot és a fentiekben leírtakat leszámítva 
nem értékesíti, adja bérbe, osztja meg vagy adja át más módon kereskedelmi célból harmadik 
fél részére az ügyfeleivel kapcsolatos személyes adatokat. 

MEGFIGYELÉS  

Az Önnel folytatott telefonhívásokat, e-maileket, webes csevegést és egyéb kommunikációt 
szabályozói, biztonsági, minőségbiztosítási vagy képzési célokra megfigyelhetjük vagy 
rögzíthetjük. Amikor meglátogatja irodánkat, ott CCTV, beléptető rendszerek és/vagy egyéb 
megfigyelő rendszerek lehetnek működésben biztonsági okokból, valamint egészségvédelmi 
és biztonsági irányítási célokból. 

HOL TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?  

Mi, a szolgáltatóink és más felek, akikkel (a fent leírtak szerint) megoszthatjuk személyes 
adatait, személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli területeken, illetve az 
Ön lakhelyéül szolgáló területen kívül is kezelhetik. Adatkezelést az EGT-n, illetve az 
adatgyűjtés helyszínéül szolgáló területen kívül működő, számunkra vagy valamely 
beszállítónk számára munkát végző személyzet is végezhet. Ezen személyzet többek között a 
megbízások teljesítésével, a fizetési adatok kezelésével és a Paysafe-szolgáltatások 
biztosításával kapcsolatos támogatási szolgáltatásokkal foglalkozhat.  Ezekben az országokban 
esetenként olyan adatvédelmi előírások lehetnek érvényben, amelyek különböznek azoktól, 
amelyek az Ön tartózkodási helyén érvényesek (és bizonyos esetekben megengedőbbek is 
lehetnek azoknál). 

Ilyen körülmények között megtesszük a megfelelő lépéseket személyes adatainak a jelen 
adatvédelmi nyilatkozattal és a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokkal összhangban történő 
védelmére; beleértve a törvény által megkövetelt megfelelő biztosítékok használatát annak 
érdekében, hogy minden nemzetközi adatátvitel jogszerű legyen. A Paysafe általában ilyenkor 
az Európai Bizottság által jóváhagyott „mintazáradékokat” alkalmazza az EGT-n belülről 
származó adatok EGT-n kívüli, adatkezelést végző címzettjeivel való szerződéskötéskor. 

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


Esetenként, amikor a címzett az Egyesült Államokban található, használhatjuk az adatvédelmi 
pajzsot az olyan vállalatok esetén, amelyek csatlakoztak ehhez a rendszerhez. 

HOGYAN BIZTOSÍTJUK SZEMÉLYES ADATAI BIZTONSÁGÁT? 

Olyan intézkedéseket vezettünk be, amelyek védik személyes adatait a véletlen elveszés és az 
illetéktelen hozzáférés, használat, módosítás és továbbadás ellen. 

Adatai biztonsága Öntől is függ. Ha jelszót vagy hozzáférési kódot adtunk Önnek (vagy ha Ön 
választott ilyet) a weboldalunk/portálunk vagy mobilalkalmazásaik stb. egyes részeihez való 
hozzáféréshez, úgy Ön felelős azért, hogy bizalmasan kezelje ezt a jelszót és/vagy hozzáférési 
kódot. A jelszót és/vagy a hozzáférési kódot nem szabad senkivel megosztania. Biztosítania 
kell, hogy a jelszava és a hozzáférési kódja ne kerüljön illetéktelen felhasználásra. A Paysafe 
minden olyan utasítást végrehajt és minden információt feldolgoz, amely az Ön felhasználói 
azonosítójával és jelszavával bejelentkezett személytől érkezik, Ön pedig tudomásul veszi, 
hogy a számlája használatáért és a vele végzett minden műveletért a teljes felelősséget Ön 
viseli. Ha a számunkra megadott információk bármelyike megváltozott, Ön köteles 
haladéktalanul értesíteni a Paysafe-et.  

Az információk interneten keresztüli továbbítása nem teljesen biztonságos. Bár minden 
tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, a webhelyünkre 
továbbított információk biztonságát csak akkor garantálhatjuk, ha az általunk biztosított 
biztonságos csatornán keresztül kommunikál. Miután megkaptuk az adatait, az illetéktelen 
hozzáférést szigorú eljárások és biztonsági funkciók révén előzzük meg. 

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT? 

Személyes adatai megőrzési idejét az adatok és a Paysafe-szolgáltatás természete és típusa, a 
helyéül szolgáló ország, valamint a vonatkozó helyi jogi vagy szabályozási követelmények 
határozzák meg. Általánosságban elmondható, hogy ha már nincs szükség rájuk, akkor 
töröljük az adatait, illetve anonimizálhatjuk vagy összevonhatjuk őket más információkkal, 
hogy elveszítsék személyes jellegüket.  

Ha használja a Paysafe-szolgáltatásokat, akkor a személyes adatait mindaddig megőrizzük, 
ameddig az Ön által választott szolgáltatások biztosítása érdekében csak szükséges. Ez 
általában azt jelenti, hogy mindaddig megőrizzük személyes adatait, amíg Ön az ügyfelünk, és 
még ezután is egy ideig.  

Amikor az Önnel fenntartott kapcsolatunk véget ér, továbbra is meg kell őriznünk bizonyos 
személyes adatait – ennek ideje az Ön tartózkodási helyéül szolgáló ország jogi és szabályozói 
követelményeitől függ. Például adatait megőrizzük a helyi jogszabályok által jogi igény 
támasztására megengedett ideig (ez az úgynevezett „elévülési idő”), vagy mindaddig, amíg a 
bíróságok, a bűnüldöző szervek vagy a szabályozóink utasításai ezt számunkra előírják. 

A helyi jogszabályokkal összhangban továbbra is küldhetünk Önnek direktmarketing-
üzeneteket, feltéve, hogy Ön nem utasította vissza az ilyen megkereséseket. 

ADATVÉDELMI JOGOK 

https://www.privacyshield.gov/welcome
https://www.privacyshield.gov/welcome


Önt a személyes adataival kapcsolatban gyakorolható számos jog megilleti. Ha kívánja, 

elérheti, kijavíthatja vagy frissítheti személyes adatait. Bizonyos körülmények esetén kérheti 

tőlünk, hogy töröljük személyes adatait, kifogásolhatja azok kezelését, vagy más jogainak 

gyakorlása során ideiglenesen korlátozhatja kezelésüket. Ezenkívül kérheti bizonyos 

személyes adatainak egy másik szolgáltatóhoz történő átvitelét (ez az úgynevezett 

adathordozhatóság). 

Ha hozzájárult személyes adatai felhasználásához, ezt bármikor visszavonhatja.  

Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés 

jogszerűségét, és nem befolyásolja a személyes adatoknak a hozzájárulástól eltérő jogszerű 

alapon végzett kezelését. Például bármikor elutasíthatja az általunk Önnek küldött 

marketingcélú üzeneteket, ha a kapott üzenetekben szereplő „leiratkozás” vagy „kimaradás” 

hivatkozásra kattint, illetve követi az általunk rendszeresen elküldött utasításokat; továbbra 

is küldeni fogjuk viszont Önnek a Paysafe-szolgáltatásokkal kapcsolatos működési vagy 

szolgáltatási célú üzeneteket. 

 

Kérjük, vegye figyelembe: attól függően, hogy mely országban veszi igénybe a Paysafe-

szolgáltatásokat, előfordulhat, hogy a fenti jogok nem mindegyike érvényes Önre.  Emellett 

lehetnek olyan esetek is, amikor ezeket a jogokat nem lehet érvényesíteni: például nem 

kifogásolhatja adatainak felhasználását, ha azt törvény írja elő a számunkra, és panasz 

kezelését sem tilthatja meg; hasonlóképpen nem kérheti tőlünk az adatai törlését, ha 

továbbra is használni kívánja a Paysafe-szolgáltatásokat.  

 

Mindig jogában áll panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál személyes adatai gyűjtésével és 

használatával kapcsolatban.  További információért forduljon a helyi adatvédelmi hatósághoz. 

Továbbá bírósági eljárást is indíthat, és kártérítést kérhet az adatvédelmi jogszabályok 

általunk történt megsértésével okozott károk vagy kellemetlenség miatt. 

 

Ha többet szeretne megtudni a jogairól, vagy szeretné gyakorolni őket, akkor lépjen 

kapcsolatba velünk a Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott elérhetőségeken. 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL  

Bizonyos esetekben személyes adatainak használatával olyan automatikus döntéseket 

hozhatunk (beleértve a profilalkotást is), amelyek jogilag érintik Önt vagy más hasonló 

jelentős hatással vannak Önre.    

Az automatizált döntések azt jelentik, hogy az Önre vonatkozó döntés automatikusan születik 

számítógép (szoftveralgoritmusok segítségével meghozott) döntése alapján, emberi 

felülvizsgálat nélkül.  Például automatikus döntéseket használunk az Önre vonatkozó 

hitelminősítés elvégzéséhez, ha Ön bizonyos Paysafe-szolgáltatásokat kérelmez, valamint a 

csalás elleni ellenőrzések során, amint az a „Mire használjuk a személyes adatait” című 



részben szerepel.  Olyan intézkedéseket hoztunk, amelyek biztosítják mindazok jogainak és 

érdekeinek védelmét, akiknek személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz használjuk. 

Továbbá ha Ön az Európai Unióban használja a Paysafe-szolgáltatásokat, úgy amikor 

automatizált döntést hozunk Önről, akkor jogában áll a döntés ellen kifogást emelni, 

véleményét kifejezni, és megkövetelni a döntés emberi felülvizsgálatát.  Ezt a jogot úgy 

gyakorolhatja, hogy kapcsolatba lép velünk az alábbi elérhetőségeken.  

AZ ADATKEZELÉS JOGI ALAPJA 

A Paysafe csak akkor kezeli az Ön személyes adatait, ha erre jogszerű felhatalmazással 
rendelkezik. A jogszabályok a különböző helyeken eltérőek; kérésre további konkrét 
információt tudunk biztosítani. Általában a Paysafe a következő esetekben végez 
adatkezelést: 

• Az Ön hozzájárulása alapján, például hogy az érdeklődésével és igényeivel 
összhangban küldjön Önnek termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
marketingüzeneteket; 

• Ha ez bármely szerződés Önnel való megkötéséhez vagy ennek teljesítéséhez 
szükséges, például az Ön által előfizetett Paysafe-szolgáltatások biztosítása 
érdekében; 

• Amennyiben az adatkezelés a Paysafe jogos érdeke, például az Ön szolgáltatások 
igénybevételével kapcsolatos tájékoztatása, szolgáltatásaink javítása és fejlesztése, 
valamint követelések kezelése és érvényesítése érdekében, feltéve, hogy az 
adatkezelés nem sérti az Ön az adatkezeléssel szembeni tiltakozásra vonatkozó jogait 
és szabadságát;  

• Amennyiben a Paysafe törvény szerint köteles gyűjteni az Ön személyes adatait, vagy 
az Ön vagy más személy létfontosságú érdekeinek megóvásához egyéb módon 
szüksége van a személyes adataira. Például ha a szabályozóink által előírt szabályok 
betartásához szükséges; vagy 

• Kivételes esetben adatait közérdekből megoszthatjuk harmadik féllel, ha például a 
bűnüldöző szervek bűncselekmény kivizsgálására kérnek információkat. 

Ha kérdései vannak, vagy további információra van szüksége a személyes adatai gyűjtésének 
és konkrét adatkezelés céljára történő felhasználásának jogalapját illetően, kérjük, vegye fel 
velünk a kapcsolatot az alábbi Kapcsolatfelvétel szakaszban megadott elérhetőségeken.    

AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT MÓDOSÍTÁSA 

Adatvédelmi nyilatkozatunkat tetszés szerinti időpontban módosíthatjuk. Ha lényeges 
változtatásokat hajtunk végre az adatai kezelésével kapcsolatban, úgy erről a 
weboldalon/portálon értesítést küldünk Önnek. Az adatvédelmi nyilatkozat utolsó 
módosításának dátuma az oldal alján található. Ön felelős annak biztosításáért, hogy 
rendszeres időközönként látogasson el weboldalunkra/portálunkra, és nézze meg, nem 
változott-e meg az adatvédelmi nyilatkozat.  Ha azonban törvény írja elő nekünk, hogy az 
adatvédelmi nyilatkozat módosításairól Önt részletesen tájékoztassuk, és/vagy kötelesek 
vagyunk kikérni a beleegyezését a személyes adatai felhasználásában tervezett 
változásokhoz, akkor ezt megtesszük. 



HARMADIK FELEK OLDALAIRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK 

Weboldalunk esetenként tartalmazhat partnerkapcsolati hálózataink, hirdetőink és 
leányvállalataink weboldalaira mutató és onnan érkező hivatkozásokat. Ha Ön követ egy ilyen 
hivatkozást, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek a weboldalak saját adatvédelmi és cookie-
szabályzattal rendelkeznek, és a Paysafe semmilyen felelősséget nem vállal ezen harmadik 
felek webhelyeire vonatkozóan. 

GLOBÁLIS NYILATKOZAT 

Ez a nyilatkozat globális érvényű, de nem célja hatálytalanítani az adott területen érvényesülő 
törvényes jogokat és tilalmakat. Ilyen esetben az ebben a nyilatkozatban meghatározott 
jogokat és kötelezettségeket csak a vonatkozó, elsőbbséget élvező helyi jogszabályok szerinti 
módosításokkal kell alkalmazni.  

KAPCSOLATFELVÉTEL 

Az Ön adatainak felhasználásával kapcsolatos minden megjegyzést, megkeresést és kérelmet 
szívesen fogadunk. Ha bármelyik jogát gyakorolni kívánja, vagy további tájékoztatást szeretne 
kapni azokról a Paysafe-csoporthoz tartozó, érintett vállalatokról, amelyek a jelen nyilatkozat 
hatálya alá tartoznak, úgy forduljon írásban a lenti címre a „FAO Privacy Department” 
osztályhoz, vagy lépjen kapcsolatba velünk. 

A Paysafe-csoport adatvédelmi tisztviselője a következő; kapcsolatfelvételhez használja a 
Kapcsolatfelvétel hivatkozást vagy az alábbi címet: 

Mr Derek A Wynne 

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

A nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2018. május 24. 
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paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

Székhely / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
Cégjegyzékszám / Firmenbuch: FN 200580x 
Cégbíróság / Registergericht: Handelsgericht Wien 

BULGÁRIA 

Paysafe Bulgaria EOOD 

Bulgáriában bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 175274614, székhely: 90 Tsarigradsko 
shose blvd, 1784 Sofia, Bulgária. 

KANADA 

Paysafe Merchant Services Inc. 

Kanadában bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 771857 – 4, székhely: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada. 

NT Services Limited 

Albertában (Kanada) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 2010819585, székhely: 
Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, Kanada. 

Paysafe Technologies Inc. 

Kanadában bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 771862 - 4, székhely: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Kanada. 



EcomAccess Inc. 

Kanadában bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 987838-6, székhely: 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Kanada 

NÉMETORSZÁG 

Skrill Services GmbH 

Igazgatóság / Geschäftsführung: Daniel Chazonoff, Elliott Wiseman 
Székhely / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476, Düsseldorf, Németország 
Cégbíróság / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 

paysafecard.com Deutschland, a Prepaid Services Company Limited fióktelepe / 
Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited 

Cím / Adresse: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Németország 
Cégjegyzékszám / Registernummer: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

MAN SZIGET 

Paysafe Group plc 

Man szigeten bejegyzett vállalkozás, nyilvántartási szám: 109535C, székhely: 3rd Floor, 
Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. 

Paysafe Merchant Services Limited 

Man szigeten bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 115193C, székhely: 3rd Floor, Queen 
Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas IM1 2LF. A pénzforgalmi szolgáltatások 
lebonyolítására vonatkozó engedélyt (hivatkozási szám: 1357) Man sziget Pénzügyi 
Szolgáltatási Hatósága adta ki. 

SVÁJC 

paysafecard.com Schweiz GmbH 

Svájcban bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: CHE-113.779.646, székhely: Business 
Village Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Svájc. Pénzügyi közvetítői működését a Svájci Pénzpiaci 
Felügyelet engedélyezte. 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 

Paysafe Processing Limited 

Angliában és Walesben bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 3202516, székhely: Compass 
House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. 



 Paysafe Financial Services Limited 

Angliában és Walesben bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 04478861, székhely: 
Compass House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. A Financial Conduct 
Authority által engedélyezett és szabályozott vállalkozás a 2011-es elektronikus pénzekre 
vonatkozó szabályozás (FRN: 900015) alapján, elektronikus pénz kibocsátására. 

Prepaid Services Company Limited 

Angliában és Walesben bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 05761861, székhely: 25 
Canada Square, London E14 5LQ. A Financial Conduct Authority által engedélyezett és 
szabályozott vállalkozás a 2011-es elektronikus pénzekre vonatkozó szabályozás (FRN: 
900021) alapján, elektronikus pénz kibocsátására. 

Skrill Limited 

Angliában és Walesben bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 04260907, székhely: 25 
Canada Square, London E14 5LQ. A Financial Conduct Authority által engedélyezett és 
szabályozott vállalkozás a 2011-es elektronikus pénzekre vonatkozó szabályozás (FRN: 
900001) alapján, elektronikus pénz kibocsátására. 

Skrill International Payments Limited 

Angliában és Walesben bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 04260907, székhely: 25 
Canada Square, London E14 5LQ. A Financial Conduct Authority által fizetési intézményként 
engedélyezett és szabályozott vállalkozás (hivatkozási szám: 536371). 

EGYESÜLT ÁLLAMOK 

Paysafe Merchant Services Corp 

Delaware-ben (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 4904974, székhely: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA. 

Paysafe Payment Services LLC 

Delaware-ben (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 5388030, székhely: 1679 S. 
Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA. 

Optimal Payments Services Inc. 

Delaware-ben (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 5382574, székhely: 2711 
Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. A Financial Crimes Enforcement 
Network (USA) nyilvántartásában mint az MSB-nyilvántartásba felvett jogalany szerepel, 
MSB nyilvántartási szám: 31000058914216. 

Paysafe Partners LP 



Kaliforniában (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 200809510033, székhely: 1901 
E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA. 

Global Merchant Advisors LLC 

Delaware-ban (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 5551112, székhely: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE, 19801, USA. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

Delaware-ban (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 6390925, székhely: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Services (US) Corp  

Delaware-ban (USA) bejegyzett vállalkozás, cégjegyzékszám: 5551111, székhely: 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

 


