
დეტალური ინფორმაცია  მონაცემთა  დაცვის შესახებ 

შესავალი 

ეს შეტყობინება  ეხება  paysafecard Group Limited-სა  და  მისი ჯგუფის კომპანიებს, 
რომლებიც ზოგჯერ სავაჭრო ნიშნებს paysafecard, paysafecard, Payolution, Skrill და  Neteller-
ს იყენებენ. Paysafe კომპანიების სია , რომლებიც ამ შეტყობინების მიხედვით აგროვებენ 
პერსონალურ ინფორმაციას, შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ. Paysafe-ის ცნობარი მოიცავს (მათ 
შორისwe”, “ჩვენ” ან “ჩვენი”) ზემოთ ნახსენებ კომპანიებსა  და  ყველა  შესაბამისი ჯგუფის 
პარტნიორს. Paysafe მოწოდებულია , დაიცვას თქვენი კონფიდენციალურობა  და  იგი გადადგამს 
ყველა  შესაბამის ნაბიჯს იმისათვის, რათა  დარწმუნდეს, რომ თქვენი პერსონალური 
ინფორმაცია  დაცულია  და  ის გროვდება , გამოიყენება , ინახება  და  მჟღავნდება  ამ 
შეტყობინების შესაბამისად.  

ამ შეტყობინებაში “თქვენ” შეესაბამება  ინდივიდს, რომელსაც აქვს წვდომა  ან 
რეგისტრირდება  Paysafe -ის სერვისის გამოსაყენებლად (ისე როგორც ქვემოთ არის ახსნილი) 
თქვენს ანგარიშზე ან ბიზნესის სახელით.  ეს მოიცავს Paysafe -ის მომხმარებელთა  ან 
პოტენციურ მომხმარებელთან დაკავშირებულ, ნებისმიერ ერთპიროვნულ თრეიდერს და  
ნებისმიერ მონაწილეს, მათ შორის მმართველ და  ფინანსურ დირექტორებს, ნებისმიერ სხვა 
დირექტორსა  და  ოფიცერს, აქციონერების, პარტნიორებსა  და  ბენეფიციალურ მფლობელებს, 
ასევე შტატის ნებისმიერ წევრს, რომელსაც აქვს წვდომა  ან იყენებს  Paysafe -ის 
სერვისებს, მომხმარებლის სახელით.   

ეს შეტყობინება  (ჩვენს გამოყენების პირობებთან ერთად, რომელიც ვრცელდება  ყველა  იმ 
მომსახურებაზე რომელსაც იძენთ ან იყენებთ) ვრცელდება: 

• ვებ-გვერდების/ პორტალების მახასიათებლებზე და  ჩვენ ვებ-გვერდზე 
სტუმრობისას, თქვენთვის გაწეულ სერვისებზე, პორტალზე ან გადახდის პანელებზე, 
რომლებსაც შესაძლოა  ჩვენი კლიენტები იყენებდნენ თავიანთ ვებ-გვერდებზე;  

• როდესაც რეგისტრირდებით, რომ გამოიყენოთ და/ან იყენებთ Paysafe-ს პროდუქციას 
და  სერვისებს (მათ შორის ნებისმიერ ლოიალურობის ან დაჯილდოვების სქემებს, 
ქულისამებრს ან სხვას (“ლოიალურობა” ან “აქციები”));   

• თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფის, მათ შორის Paysafe-ის მიერ მოწოდებული 
ტერმინალების, მობილური და  კომპიუტერის აპლიკაციების გამოყენებისათვის; და   

• ელ-ფოსტის, სხვა  ელექტრონული შეტყობინებების, მათ შორის SMS-ის ჩათვლით, 
ტელეფონის, ვებ-ჩატის, ვებ-გვერდის / პორტალის და  სხვა  კომუნიკაციების თქვენს 
და  Paysafe-ს შორის. 

ამ შეტყობინებაში ესენი, ერთად აღნიშნულია , როგორც “Paysafe მომსახურებები ”. 

გთხოვთ, დაკვირვებით წაიკითხოთ ეს შეტყობინება , რათა  გაიაზრით ჩვენი პოლიტიკა  და  
პრაქტიკები, თქენს პერსონალურ ინფორმაციასა  და  მასთან მობყრობის შესახებ. Paysafe 
მისი კონფიდენციალურობის პრაქტიკების ასახსნელად იყენებს „მრავალდონიან მიდგომას“, 
ისე როგორც რეკომენდირებულია  რეგულატორების მიერ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ 
ვცდილობთ თავდაპირველად მოგაწოდოთ ძირითადი კონფიდენციალურობის ინფორმაცია  
კონფიდენციალურობის შეტყობინების „მოკლე ფორმის" ფორმატში. თუმცაღა , ეს არის ჩვენი 
ყოვლისმომცველი კონფიდენციალურობის შეტყობინება , რომელიც განმარტავს ჩვენს 



მონაცემთა  დაცვის პრაქტიკებს მთლიანობაში, და  რომელსაც ებმის „მოკლე ფორმის“ 
კონფიდენციალურობის შეტყობინება . საკონტაქტო ინფორმაცია  , უკუკავშირის ან 
კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებული შესაძლო შეკითხვებისათვის წარმოდგენილია  
შეტყობინების ბოლოს. 

ინფორმაცია , რომელიც შესაძლო თქვენგან შევაგროვოთ 

პირადი და  არაპირადი ინფორმაციები  

ჩვენ ვაგროვებთ და  ვამუშავებთ თქვენს პირად და  არა-პირად ინფორმაციებს. 

პერსონალური ინფორმაცია  წარმოადგენს ინდივიდუალური პირის უნიკალურ 
მაიდენტიფიცირებელ საშუალებას, პირდაპირი თუ არაპირდაპირი გზით.  

Paysafe ასევე აგროვებს არა-პერსონალურ ინფორმაციას, ან შესაძლო ანონიმური გზით 
დაფაროს ინფორმაცია , რათა  ის არა-პერსონალური ინფორმაცია  გახდეს. არა  - პირადი 
ინფორმაცია  არის ინფორმაცია , რომელი არ ახდენს კონკრეტული პირის იდენტიფიცირებას, 
არც პირდაპირ და  არც ირიბად. Paysafe-ს შეუძლია  შეაგროვოს, შექმნას, შეინახოს, 
გამოიყენოს და  გაამჟღავნოს ასეთი არა  პირადული ინფორმაცია  ნებისმიერი გონივრული 
ბიზნეს მიზნისათვის. მაგალითად, Paysafe-მა  შესაძლოა  გამოიყენოს აგრეგირებული 
ტრანზაქციური ინფორმაცია  კომერციული მიზნებისათვის, როგორიცაა  ტენდენციური 
ანალიზი და  მონაცემთა  ანალიზის გამოყენება , რათა  ღრმად გაერკვეს გადახდის გარიგების 
ნიმუშებსა  და  მათ გამოყენებაში.    

იმის გათვალისწინებით, რომ ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართები (ან მსგავსი 
მაიდენტიფიცირებლები) ნებისმიერი ადგილობრივი კანონის ან იმ კანონების მიხედვით, 
რომელიც Paysafe -ის სერვისებზე ვრცელდება , დარწმუნებით წარმოადგენს პერსონალურ 
ინფორმაციას და  ჩვენ ასეთ მაიდენტიფიცირებლებს ვმართავთ, როგორც პერსონალურ 
ინფორმაციას.    

გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ Paysafe უზრუნველყოფს მომსახურებას როგორც 
ინდივიდუალური მომხმარებლებისთვის ასევე ბიზნესისთვის და  ეს კონფიდენციალური 
შეტყობინება  ეხება  ორივე სფეროს და  უნდა  იქნეს გააზრებული და  გაგებული შესაბამისად.  

თქვენი ინფორმაციის შეგროვება   

ჩვენ ვაგროვებთ შემდეგ ინფორმაციას შემდეგი საშუალებით: 

 ინფორმაცია  რომელსაც გვაწვდით: ჩვენ ვიღებთ და  ვინახავთ თქვენ მიერ მოწოდებულ 
ნებისმიერ პერსონალურ ინფორმაციას (მათ შორის ფინანსურ ინფორმაციას) მათ შორის 
მაშინ, როდესაც თქვენ (ან თქვენი ბიზნესი) აკეთებთ მოთხოვნას ან აპლიკაციას Paysafe-
ის სერვისებისათვის; როდესაც რეგისტრირდებით, იმისათვის რომ გამოიყენოთ და/ან 
იყენებთ Paysafe-ის რომელიმე სერვისს; ტვირთავთ და/ან ინახავთ ინფორმაციას ჩვენთან 
Paysafe-ის სერვისის გამოყენებით; და  როდესაც გვიკავშირდებით ელ-ფოსტის, SMS-ის, ვებ-
გვერდის ან პორტალის, ტელეფონის ან სხვა  ელექტრო საშუალებებით. ასეთი ინფორმაცია  
შეიძლება  იყოს რეფერენსული ან დაკავშირებული იყოს თქვენთან ან თქვენს 
მომხმარებელთან და  შეიცავდეს: 



• სახელი, რომელიც შეიცავს სახელს და  გვარს, დაბადების თარიღს, ელ-ფოსტის 
მისამართს, ბილინგის მისამართს, მომხმარებლის სახელს, პაროლს ან/და  ფოტოს, 
მისამართს, ეროვნებას და  საცხოვრებელ ქვეყანას;  

• ბარათის პირადი ანგარიშის ნომერს, ბარათის მოქმედების ვადას, CVC დეტალებს 
(ბარათის უსაფრთხო კოდი), ბანკის ან/და  გამომცემლის დეტალებს;  

• ინფორმაცია  რომელიც ეხება  ნებისმიერ შეძენილ ნივთს, მათ შორის, შეძენის 
ადგილმდებარეობა , ღირებულება , დრო და  ნებისმიერი უკუკავშირი, რომელიც 
მოცემულია  ასეთ შენაძენთან დაკავშირებით, ეს ასევე ითალისწინებს 
მგზავრობასთან დაკავშირებულ პერსონალურ ინფორმაციას, როდესაც თქვენ ან 
თქვენი მომხმარებელი აწარმოებთ ტრანზაქციას ავიახაზის ბილეთებთან 
დაკავშირებით ან ტრანზაქციას სხვანაირ მოგზაურობასთან კავშირში მყოფ 
სერვისებს;  

• პუნქტები ან ჯილდოები მიღებული ან გამოსყიდული ნებისმიერ ლოიალურ სქემაში; 
• ფოტოები და  ვიდეოები, რომელიც გადაღებულ იქნა  Paysafe-ის ღონისძიების დრის, 

რისთვისაც თქვენ დარეგისტრირდით, გამოიყენება  ღონისძიების მონაწილეთა  
გადასანაწილებლად და  ჩვენ პრომო მასალებში გამოსაყენებლად მომავალი 
ღონისძიებების დროს. 

• ნებისმიერი სხვა  ინფორმაცია , რომელიც თქვენ და  თქვენმა  მომხმარებელმა  
უზრუნველყავით. 

ინფორმაცია , რომელსაც ჩვენ თქვენს შესახებ ავტომატურად ვაგროვებთ: როდესაც თქვენ 

ურთიერთმოქმედებთ Paysafe-თან, Paysafe იღებს და  ინახავს გარკვეულ ინფორმაციას 

ავტომატურად; მაგალითად „ქუქის“ ან მსგავსი ტექნოლოგიების საშუალებით. ჩვენ ასევე 

მოვიპოვებთ გარკვეულ ინფორმაციას, როდესაც თქვენი ვებ-ბრაუზერი შედის Paysafe 

სერვისებზე ან რეკლამებზე და  სხვა  მასალაზე, Paysafe-ის მიერ ან მისი სახელით 

მოწოდებული, სხვა  ვებ-გვერდებიდან, ან როდესაც ხსნით ელ. ფოსტას . ასეთი ინფორმაციის 

შეგროვება  გვაძლევს საშუალებას, უკეთ შევისწავლოთ ის ვიზიტორები და  მომხმარებლები, 

რომლებიც იყენებენ და  ურთიერთქმედებენ Paysafe-თან, გავიგოთ თუ საიდან შემოდიან 

ისინი, და  როგორ იყენებენ ჩვენს სერვისებს.  ნებისმიერი სხვა  ინფორმაციას, რომელიც 

უზრუნველყოფთ თქვენ ან თქვენი მომხმარებელი. ეს ინფორმაცია  მოიცავს: 

• ტექნიკური ინფორმაცია , მათ შორის ინტერნეტ პროტოკოლის (IP) მისამართი, რომელიც 
გამოიყენება  თქვენი კომპიუტერის ან მოწყობილობის ინტერნეტთან 
დასაკავშირებლად , თქვენს სისტემაში შესაყვანი ინფორმაცია , ბრაუზერის ტიპი და  
ვერსია , დროის ზონის პარამეტრები, ბრაუზერის ცვალებადი პლატების ტიპები და  
ვერსიები, საოპერაციო სისტემის პლატფორმა ;  

• ინფორმაცია  თქვენი ვიზიტის ან იმის შესახებ, გახსენით თუ არა  ელ. ფოსტა , მათ 
შორის, ჩვენი ვებ-გვერდის სრული საინფორმაციო რესურსის მაჩვენებელის (URL) ე. 
წ. დაჭერის დინება , სად, რისი გავლით და  საიდან (მათ შორის თარიღი და  დრო); 
პროდუქტები ან სერვისები ; პროდუქტები ან სერვისები, რომელიც თქვენ მოინახულეთ 
ან მოძებნეთ; გვერდის გამოხმაურების დროები, გამოვლენილი შეცდომები 
ჩამოტვირთვის დროს, გარკვეულ გვერდებზე ვიზიტების ყოფნის დრო, გვერდთან 
ურთიერთქმედების ინფორმაცია  (ისეთი როგორც არის ე.წ სკროლინგი, დაწკაპუნება  და  
მაუსით გადაადგილება) და  მეთოდები, რომელიც გამოიყენეთ ვეგ-გვერდიდან 
გადასაადგილებლად და  ნებისმიერი ტელეფონის ნომერი, რომლის საშუალებითაც 
დაუკავშირდით ჩვენს მხარდაჭერის ნომერს. 



დამატებითი ინფორმაციისათვის გთხოვთ ასევე იხილეთ ჩვენი ქუქის პოლიტიკა . სხვა  
შემთხვევაში, გთხოვთ გამოიყენეთ საკონტაქტო ბმული. 

ჩვენი აპლიკაციების მეშვეობით შეგროვებული ინფორმაცია : თუ გადმოწერთ ან 
გამოიყენებთ Paysafe-ის მობილურის ან დესკტოპის აპლიკაციას, ჩვენ შეგვეძლება , 
მივიღოთ ინფორმაცია  თქვენს ადგილმდებარეობასა  და  მოწყობილობაზე ან თქვენს მიერ 
გამოყენებულ მომსახურებაზე (მათ შორის იმაზე, სად ხდება  გადახდის ტრანსაქცია). 
ზოგიერთი მოწყობილობა  ნებას რთავს აპლიკაციას ჰქონდეს ხელმისაწვდომობა  რეალურ 
დროში ადგილმდებარეობაზე (მაგ, ჯი-პი-ეს). ჩვენმა  მობილურმა  და  სამაგიდე აპლიკაციებმა  
შესაძლოა  შეაგროვოს ასეთი ინფორმაცია  თქვენი მობილური მოწყობილობიდან ან 
კომპიუტერიდან ნებისმიერ დროს ჩვენი აპლიკაციის ჩამოტვირთვის ან გამოყენებისას,თუ 
თქვენი მოწოყობილობა  საშუალებას მისცემს რეალურ დროში ადგილმდებარეობის 
მონაცემების წვდომაზე. საჭიროებისამებრ, ჩვენ მუდამ გატყობინებთ, თუ ეს არის ჩვენი 
მცდელობა  შევაგროვოთ რეალურ დროში ადგილმდებარეობის მონაცემები და  კანონით 
მოთხოვნისამებრ, ასეევე შეგატყობინებთ თქვენი თანხმობის მოპოვების საჭიროების 
შესახებ. ჩვენ შესაძლოა  გამოვიყენოთ ასეთი ინფორმაცია  მარეგულირებელი 
მიზნებისათვის, ჩვები შემოწმება  უნდა  იყოს გულდასმით ტრანსზაქციის უკეთ აღსაქმელად 
და  თქვენი გამოცდილების ოპტიმიზაციის მიზნით. 

ელფოსტა  და  სხვა  კომუნიკაციები: ჩვენ შორის კომუნიკაციის წარმოების დროს, ჩვენ 
შეიძლება  მივიღოთ ინფორმაცია  თქვენს შესახებ და  თქვენს მიერ Paysafe-ის სერვისების 
გამოყენების შესახებ, მათ შორის, როდესაც ხსნით ჩვენგან მიღებულ შეტყობინებებს და  
ელექტრონული მაიდენტიფიცერებლებიდან (ზოგჯერ ცნობილი როგორც „მოწყობილობის 
თითების ანაბეჭდი“), მაგალითად, ინტერნეტ პროტოკოლის მისამართები ან ტელეფონის 
ნომრები. 

ინფორმაცია  სხვა  წყაროებიდან: ჩვენ შესძლოა  მივიღოთ თქვენთან დაკავშირებული 
ინფორმაცია  სხვა  წყაროებიდან და  დავამატოთ ის ჩვენს ანგარიშს. მაგალითად, ჩვენ ახლოს 
ვმუშაობთ, და  ვღებულობთ ინფორმაციას, მესამე მხარეებისგან, როგორებიც არიან ბიზნეს 
პარტნიორები, ფინანსური ინსტიტუტები, მოვაჭრები, ტექნიკურ, გადახდის და  მიწოდების 
სერვისებში მყოფი სუბკონტრაქტორები, სარეკლამო ქსელები, ანალიტიკური სამსახურის 
პროვაიდერები, საინფორმაციო ძიების პროვაიდერები, საკრედიტო ცნობარის და  
თაღლითობის პრევენციის სააგენტოები. კრედიტის ორგანოს და  თაღლითობის პრევენციის 
სამსახურის გამოყენება  დეტალურად ახსნილია  ქვემოთ. ჩვენ ასევე შესაძლოა  განვიხილოთ 
საზოგადოების კომენტარი და  აზრი, რომელიც გამოითქვა  სოციალურ ქსელებში (მაგ,Facebook 
და  Twitter) ჩვენი მომხმარებლის მოთხოვნის უკეთ აღქმისათვის და  ჩვენი დებულების 
Paysafe-ის მომსახურების განსავითარებლად. 

ინფორმაცია  სხვა  პირთა  შესახებ: თუ თქვენ გასცემთ ინფორმაციას სხვა  ადამიანებზე, 
თქვენ უნდა  აცნობოთ მათ წინასწარ (მაგ, კონფიდენციალურობის მოთხოვნის წარდგენა) და  
უნდა  დარწმუნდეთ, რომ თქვენ გაქვთ ამის უფლება . 

რისთვის ვიყენებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას     

ჩვენ შესაძლოა  გამოვიყენოთ და  გავაზიაროთ ჩვენს მიერ შეგროვებული პერსონალური 
ინფორმაცია  შემდეგი მიზნებისათვის:  

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


• თქვენთვის და  თქვენი ბიზნესისათვის Paysafe-ის სერვისების მოსაწოდებლად, მათ 
შორის, თქვენთვის ან ფინანსური ან სხვა  ინსტიტუტისათვის Paysafe-ის 
ვალდებულებების დაკმაყოფილება  , რომელიც დაკავშირებულია  Paysafe-ის 
სერვისთან, რომელსაც გაწვდით თქვენ (და  / ან თქვენს ბიზნესს). ამ კონტექსტში, 
ჩვენ ვიწერთ და  ვაწარმოებთ იმ ტრანზაქციების მონიტორინგს, რომელსაც თქვენ (და  
/ ან თქვენი კლიენტები) ახდენთ Paysafe-ის სერვისთან დაკავშირებით; ვაკეთებთ 
ანალიზს და  ვარეპორტებთ (და/ან თქვენი კლიენტების) თქვენს მიერ გამოყენებულ 
ნებისმიერ ლოიალურობის სერვისს; ვუწევთ დახმარებას ლოიალურობის 
პროგრამასთან დაკავშირებულ ნებისმიერი ქულის ან სხვა  სასაჩუქრე ვალუტის 
შეგროვებას ან დაბრუნებას; გატყობინებთ, ჩვენს ვებ-გვერდთან ან პროდუქტებთან 
და  სერვისებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების ან სიახლეების 
შესახებ; 

• ჩვენი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად და  განსავითარებლად, მათ შორის 
შეზღუდვის გარეშე ჩვენი ვებგვერდების/პორტალების, პროდუქტების და  
მომსახურების ოპტიმიზაციისათვის. ეს შეიძლება  ითვალისწინებდეს, იმ 
ინფორმაციის გამოყენებას, რომელიც თქვენ შეგყავთ ფორმებში, მაგრამ არ 
შემოგაქვთ ჩვენთან, მაგალითად ინფორმაციის გამოყენება  ჩვენი ვებ-გვერდ(ებ)ის 
ოპტიმიზაციისათვის და  თქვენთან, ამ ფორმებთან დაკავშირებით, მომხმარებლების 
მხარდაჭრის მიზნით დაკავშირება . ჩვენ შეგვიძლია  ასევე გამოვიყენოთ თქვენი 
ინფორმაცია  ახალი პროდუქტებისა  და  სერვისების განვითარებისა  და  
შემოწმებისათვის. 

• მართეთ და  უზრუნველყავით თქვენი უფლებები, გამოყენების პირობები ან თქვენთან 
(ან/და  თქვენი საქმიანობის) გამოფორმებული რაიმე სხვა  ხელშეკრულება , მათ 
შორის, ნებისმიერი გარემოების მართვა , სადაც სადავოა  გარიგებები, ჯილდოები ან 
პუნქტები; პრობლემის მართვა , გამოკვლევა  და  გადაწყვეტა ; ან სესხის ან თქვენი 
გადახდის უუნარობასთან დაკავშირებული საკითხი მოგვარება ; 

• ჩვენი საკრედიტო რისკების მართვა  და  შემსუბუქება . თუ თქვენ გამოიყენებთ 
ერთერთ ჩვენს ფინანსურ პროდუქტს, ჩვენ გვექნება  წვდომა  თქვენს ფინანსურ 
მდგომარეობასთან (ან/და  თქვენს საქმიანობასთან) რამდენადაც ეს 
გათვალისწინებულია  მოქმედი გამოყენების პირობებში. კრედიტის შემოწმება  
ასევე გავლენას ახდენს დაკავშირებულ მხარეებზე, როგორიცაა  დირექტორები, 
მეწილეები და  მთავარი პირები. ჩვენ შეგვიძლია  ამის განხორციელება  ინფორმაციის 
საკრედიტო ორგანობისგან და  თაღლითობის პრევენციის სამსახურისგან მიღებით და  
გაზიარების გზით. კრედიტის ეს შემოწმება  გავლენას მოახდენს ასევე ნებისმიერ 
პირზე, რომელთანაც გაქვთ საერთო ანგარიში ან მსგავსი ფინანსური კავშირი. თუ ეს 
ერთობლივი განცხადებაა  და  ასეთი ბმული არ არსებობს, მაშინ შეიძლება  შეიქმნას 
აღნიშნული. ეს ბმულები დარჩება  სანამ თქვენ არ მოახდენთ „დისასოციაციის 
შეტყობინების“ დოკუმენტირებას საკრედიტო ორგანოებში. თქვენი 
ინფორმაციისთვის, სააგენტოები ჩაიწერენ ჩვენს მოთხოვნებს, რომელიც შეიძლება  
იხილოს სხვა  კომპანიებმა , რომლებიც თვითონ გასცემენ კრედიტებს; და  „ანაბეჭდი“ 
შეიძლება  განთავსდეს თქვენს საკრედიტო ფაილში, მიუხედავად იმისა  მიღებული 
ხართ თუ არა  მომხმარებლად. იმ შემთხვევაში, თუ ხართ დირექტორი, ჩვენ მოვითხოვთ 
დასტურს საკრედიტო სარეგისტრაციო სააგენტოებისაგან იმის შესახებ, რომ 
საცხოვრებელი მისამართი, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ, ემთხვევა  იმ მისამართს, 
რომელიც აქვს შესაბამისი კომპანიების რეესტრს (სადაც შესაძლებელია ). 
დამატებით, სადაც არ უნდა  იღებდეთ ჩვენს მომსახურებას, ჩვენ მოგაწვდით 
ინფორმაციას, იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აკონტროლეოთ საკრედიტო 



სარეგისტრაციო სააგენტოებში თქვენი ანგარიშები. იმ შემთხვევაში, თუ ფულად 
თანხებს არ დაფარავთ მთლიანად და  დროულად, საკრედიტო სარეგისტრაციო 
სააგენტოები ჩაინიშნავენ დაუფარავ ვალს და  შესაძლოა  მათ ეს ინფორმაცია  სხვა  
ორგანიზაციას გადასცენ, რომელიც ჩვენ მსგავსად ახდენენ შემოწმებებს. ასეთი 
ორგანოების დოკუმენტაციაში დარჩება  ჩანაწერები გაუქმებიდან 6 წლის 
განმავლობაში, მიუხედავად თქვენი თანხმობისა . თუ თვენ გსურთ დამატებითი 
ინფორმაციის გარკვევა  ჩვენს მიერ საკრედიტო სააგენტოების გამოყენებასთან 
დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ;  

• თაღლითობის ან დანაშაულის პრევენცია , აღმოჩენა  და  გამოძიება. Paysafe 
მონაწილეობს თაღლითობის საწინააღმდეგო ინიციატივებში, რომლებიც გულისხმობენ 
თქვენს (ან / და  თქვენი კლიენტების) შეფასებას და  თქვენი ტრანზაქციების ან / და  
ადგილმდებარეობების მონიტორინგს, რათა  მოხდეს იმ შემთხვევების გამოვლენა , 
რომლებიც მოითხოვს გამოძიებას ან სხვაგვარად, გამოაშკარავდეს და  შეფასდეს 
თაღლითობის ალბათობას შემთხვევები. ჩვენ შეგვიძლია  გამოვიყენოთ პროდუქტი და  
მომსახურება  მესამე მხარისგან. ამას გარდა , იმ შემთხვევაში თუ მოგვაწვდით 
არასწორ ან არასრულ ინფორმაციას თქვენ შესახებ, ან ჩვენ გამოვავლენთ 
თაღლითობის ან დანაშაულის შემთხვევას, ჩვენს შესაძლოა  გადავცეთ თქვენი 
ინფორმაცია  თაღლითობასთან ბრძოლისა  და  კანონის აღსრულების სააგენტოებს, და  
ავამოქმედოთ თქვენს წინააღმდეგ სამართლებრივი ქმედებები. 

• ინფორმაციის უსაფრთხოების რისკის თავიდან აცილებისა  და  შემცირებისათვის ;  
• იმისათვის, რომ გამოგიგზავნოთ მარკეტინგული შეტყობინებები , თქვენს მიერ 

მოთხოვნილ, ან ჩვენ მიერ თქვენი ინტერესების შესაბამისად შემოთავაზებულ 
ინფორმაციებზე, პროდუქტებისა  და  სერვისების შესახებ; იმისათვის, რომ 
დავაფიქსიროთ თქვენი შეხედულებები ჩვენს პროდუქციაზე, სერვისებსა  და  ვებ-
გვერდ(ებ)ზე; მარკეტინგის, ბაზრის კვლევისა  და  მსგავსი საქმიანობის 
გასახორციელებლად, ჩვენ შესაძლოა  გამოვიყენოთ თქვენი პერსონალური 
ინფორმაცია  ასეთი მიზნებისათის, იმისდა  მიუხედავად ახლა  იღებთ, ან მომავალში 
გააგრძელებთ თუ არა  Paysafe-ის სერვისების მიღებას. თუ თქვენ აღარ გსურთ 
Paysafe-საგან მარკეტინგული და  სააქციო ინფორმაციების მიღება , თქვენ 
ყოველთვის შეძლეთ მის შეჩერებას. თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ ამის შესახებ მეტი 
ინფორმაცია  „თქვენი მონაცემთა  დაცვის უფლებები“ განყოფილებაში;  

• ადგილობრივ და  ეროვნულ კანონთან შესაბამისობა ;  
•  
• ბარათის სქემის წესების შესრულება . 

იმ შემთხვევაში, თუ მოგვაწვდით ინფორმაციას, საჯარო მიზნით ვებ-გვერდზე/ პორტალზე 
გასათავსებლად ან ვებ-გვერდის/პორტალის სხვა  მომხმარებლების მიერ ამ ინფორმაციის 
მესამე პირისათვის გადასაცემად, თქვენ გესმით, რომ ასეთი ინფორმაცია  შესაძლოა  
გამოყენებული იყოს ნებისმიერი მესამე მხარის მიერ, ნებიმიერი მიზნით ინფორმაციაზე 
წვდომისათვის.  ეს ინფორმაცია  გამოქვეყნებულია  თქვენს მიერ თქვენი საკუთარი რისკის 
საფუძველზე და  თქვენ უნდა  დაემორჩილოთ ასეთი გვერდის გამოყენების წესებს. 

თქვენი ინფორმაციის გამჟღავნება  

ჩვენ არ გავცემთ ინფორმაციას, რომელმაც შესაძლოა  მოახდინოს თქვენი პიროვნების 
იდენტიფიცირება , არავისზე, გარდა  აქვე აღწერილ შეტყობინებაში მოცემულისა  და  მხოლოდ 
იმ მიზნით,როგროც ამ შეტყობინებაშია  მოცემული, მათ შორის: 



• Paysafe ჯგუფთან ერთად  იმისათვის, რომ დაგვეხმაროთ ჩვენი მომსახურების 
მიწოდებაში და  მომხმარებელთან ურთიერთობის ჩვენი შიდა  მენეჯმენტის, 
ანალიტიკური და  მოხსენებითი მიზნებისათვის’; 

• საკრედიტო ორგანოები  (სადაც ნებადართულია  მომხმარების წესების ან სხვა  
კონტრაქტის საფუძველზე) ზემოთ აღწერილის შესაბამისად. თუ თქვენ გსურთ 
დამატებითი ინფორმაციის მიღება  თუ როგორ ვიყენებთ საკრედიტო სააგენტოებს, 
გთხოვთ დაგვიკავშირდით;  

•  თაღლითობის პრევენციის სააგენტოები, როგორც ზემოთ არის აღწერილი შეიცავს 
თაღლითობას მოქმედებით, ფინანსური თაღლითბის მოქმედებას და  ფინანსური 
თაღლითბის ბიუროს; 

• მესამე მხარე საკრედიტო და  ფინანსული ინსტიტუტები (რომელიც ნებადართულია  
რომელიმე „გამოყენების პირობებითა“ და  სხვა  კონტაქტით), მათ შორის საკრედიტო 
ინსტიტუტები, რომელშიც თქვენ გაქვთ თქვენი საბანკო ნაგარიშ(ებ)ი და  ბარათის 
სქემები, რომლებიც ზედამხედველობენ კრედიტის, დებიტის, გადახდის, შესყიდვის 
ან სხვა  გადახდის ბარათების გამოყენებას, ალტერნატიული გადახდის სქემები და  
სხვა  ფინანსური ინსტიტუტები, რომლებიც შესაძლოა  ახდენდენ გადახდების 
პროცესირებას და  რომლებიც არ ოპერირებენ Paysafe-ის კონტროლის ქვეშ, არც 
მათთვის, ვის ქმედებებზე ან დაშვებულ ხარვეზებზე პასუხისმგებლობა  
ეკისრებაPaysafe-ს; 

• სერვისის მომწონდებელი მესამე მხარეები, მათ შორის მომმარაგებლები, რომლებიც 
გვეხმარებიან Paysafe-ის სერვისის მიწოდებაში, მათ შორის შკვეთების 
პროცესირებაში, შეკვეთების შესრულებაში, გადახდების შესრულებაში, კრედიტის 
მენეჯმენტში, უსაფრთხოებაში, თაღლითობის რისკის განსაზღვრაში, მარკეტინგში, 
მარკეტის ანალიზსა  და  Paysafe-ის სახელით კვლევითი სამუსაოების ჩატარებაში.  

• იქ, სადაც საჭიროა  ან აღკვეთილია  კანონით მიხედვით,Paysafe-მა  შესაძლოა  
კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, გადასცეს ინფორმაცია  თქვენს შესახებ 
მარეგულირებელ და  სამართალდამცავ ორგანოებს მსოფლიოს მასშტაბით, ან 
სხვაგვარად დავამტკიცოთ, რომ ამის გაკეთება  მართებული და  აუცილებელია . 
მსგავსი გამჟღავნება  შესაძლოა  იყოს მთავრობის წარმომადგენელი ავტორიტეტების 
მოთხოვნა , ან კომერციული ორგანიზაციის რომელთანაც თქვენ გაქვთ რაიმე გარიგება  
და  საჭიროებენ ასეთ ინფორმაციას რისკის შესამცირებლად, ან სამართლებრივი 
პროცესების წარსამართად. ასევე შეიძლებე ეს იყოს მოთხოვნა  ნაციონალური 
უსაფრთხოების ან იმ საკითხებზე სადაც ვფიქრობთ რომ ინფორმაციის გამჟღავნება  
წარმოადგენს საზოგადოების სამართლიანი ინტერესების დაცვის საგანს; 

• ბიზნესის გადაცემა ,Paysafe-ს შეუძლია  შეისყიდოს ან გაყიდოს ბიზნეს ერთეულები 
ან ფილიალები.  ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შეგვიძლია  გავაგზავნოთ მომხმარებლის 
ინფორმაცია , როგორც ბიზნეს აქტივი.  ზემოაღნიშნული შეზღუდვის გარეშე, თუ ჩვენი 
საქმიანობა  ერთობლივ საწარმოში შედის ან გაიყიდება  ან შეუერთდება  სხვა  ბიზნეს 
სტრუქტურას, თქვენი ინფორმაცია  შეიძლება  გაცხადდეს ჩვენს ახალ ბიზნეს 
პარტნიორებთან ან მფლობელებთან.  ასეთ გარემოში ჩვენ ვაცნობებთ მიმღებს, რომ 
თქვენი ინფორმაციის განხილვა  უნდა  მოხდეს აღწერილი სტანდარტების 
შესაბამისად; და  

• თქვენი ნებართვითთქვენი ინფორმაცია  შესაძლოა  ასევე გამოყენებული იქნას სხვა  
მიზნებისთვისაც, რომლის დროსაც თქვენგან სპეციალური ფორმით თანხმობა  იქნება  
მოთხოვნილი.  



გარდა  იმ შემთხვევებისა , როდესაც ეს საჭიროა  მომსახურების გაწევისთვის და  
ზემოაღწერილის მიხედვით, კომპანია  Paysafe არ ყიდის, აქირავებს, აზიარებს ან 
ამჟღავნებს თავისი მომხმარებლების პერსონალურ ინფორმაციას მესამე პირებთან 
კომერციული მიზნებიდან გამომდინარე. 

მონიტორინგი  

ჩვენ შეიძლება  გავუწიოთ მონიტორინგი ან ჩავიწეროთ თქვენთან სატელეფონო ზარები, ელ-
ფოსტა , ვებგვერდზე საუბრები ან სხვა  სახის კომუნიკაციები მარეგულირებელი, 
უსაფრთხოების, ხარისხის უზრუნველყოფის ან სასწავლო მიზნებისთვის. ჩვენს ოფისში 
სტუმრობისას, CCTV, წვდომის საკონტროლო სისტემა  ან/და  მონიტორინგის სხვა  სისტემა  
შესაძლოა  ამოქმედდეს უსაფრთხოების მიზნით და  ჯანმრთელობის და  უსაფრთხოების მართვის 
მიზნით. 

სად ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას  

ჩვენ, ჩვენი მომსახურების პროვაიდერები და  სხვა  მხარეები, რომელთანაც ჩვენ შეგვიძლია  
გავაზიაროთ თქვენი პირადი ინფორმაცია  (როგორც აღწერილია  ზემოთ) შესაძლებელია  
გადავაგზავნოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია  ტერიტორიებზე, რომლებიც არის ევროპის 
ეკონომიკური ზონის ფარგლებს მიღმა  (“EEA”) ან სხვაგვარად იმ ტერიტორიის ფარგლებს 
გარეთ სადაც თქვენ ცხოვრობთ ის ასევე შესაძლოა  დამუშავდეს ჩვენი ან ჩვენი 
მომწოდებლების დასაქმებული თანამშრომლების მიერ ეეზ-ის გარეთ ან იმ ტერიტორიის 
გარეთ, სადაც ის შეაგროვეს. ასეთი პერსონალი შეიძლება  დაკავებული იყოს, ამასთან ერთად 
სხვა  რამეც, ბრძანებების შესრულებით, გადახდის დეტალების დამუშავებით და  
მომსახურების მხარდაჭერით Paysafe-ის მომსახურების უზრუნველსაყოფად.  ამ ქვეყნებს 
შეიძლება  ჰქონდეთ მონაცემთა  დაცვის სტანდარტები, რომლებიც განსხვავდებიან (და , 
ზოგიერთ შემთხვევაში, უფრო დაბალი დონის არიან) იმ ქვეყნის შესაბამისი 
სტანდარტებისგან, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. 

აღნიშნულ სიტუაციებში , ჩვენ განვახორციელებთ შემდეგ ნაბიჯებს რათა  დავიცვათ თქვენი 
პერსონალური ინფორმაცია  კონფიდენციალურობის ცნობისა  და  მონაცემების დაცვის 
კანონების შესაბანისად; იმ მიზნების ჩათვლით, რომლებიც მოთხოვნილია  კანონის მიერ, 
რათა  უზრუნველყონ, რომ ნებისმიერი ინტერნაციონლური მონაცემთა  გადაცემა  ხორციელდება  
კანონის შესაბამისად. Paysafe ძირითადად იყენებს“მოდელის მუხლებს” როგორც 
დამტკიცებულია  ევროპული კომისიის მიერ, მესამე პირთან კონტრაქტის დადების 
შემთხვევაში, ევროპის ეკონომიკური ზონის გარეთ ინფორმაციის გაცემის შესახებ იმ 
კომპანიების მხრიდან, რომლებიც მონაცემებს იღებენ ევროპის ეკონომიკურ ზონაში და  
სურთ მოახდინონ ინფორმაციის მიღება  და  გადამუშავება  ევროპის ეკონომიკური ზონის 
გარეთ. ზოგჯერ, როდესაც მიმღები მდებარეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ჩვენ 
შეგვიძლია  გამოვიყენოთ კონფიდენციალობის ფარი იმ კომპანიებთან, რომლებიც 
შეუერთდნენ ამ სქემას. 

როგორ ვინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას უსაფრთხოდ 

ჩვენ მივიღეთ ზომები, რათა  დავიცვათ თქვენი პირადი ინფორმაცია  შემთხვევითი 
დაკარგვისგან და  არაავტორიზებული წვდომისგან, გამოყენების, შეცვლისა  და  
გამჟღავნებისგან. 

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


თქვენი ინფორმაციის უსაფრთხოება  და  დაცვა  ასევე დამოკიდებულია  თქვენზე. თუ ჩვენ 
თქვენ მოგეცით ( ან თუ თქვენ აირჩიეთ) პაროლი ან წვდომის კოდი რათა  წვდომა  გქონოდათ 
ჩვენი ვებსაიტის/პორტალის, მობილური აპლიკაციის ან რაიმე მსგვსის გრკვეულ ნაწილთან, 
თქვენ პასუხისმგებელი ხართ უზრუნველყოთ პაროლის ან/და  სხვა  სახის წვდომის კოდის 
კონფიდენციალურობა . თქვენ არავის უნდა  გაუმხილოთ თქვენი პაროლო და/ან წვდომის კოდი. 
დარწმუნდით, რომ თქვენი პაროლის და  წვდომის კოდის არაავტორიზებული მოხმარება  არ 
ხორციელდება . Paysafe იმოქმედებს ნებისმიერი პერსონის მიერ მიწოდებული ინსტრუქციის 
და  ინფორმაციის შესაბამისად, რომელიც გამოიყენებს თქვენს მომხმარებლის ID-ს და 
პაროლს და  თქვენ გესმით, რომ გეკისრებათ სრული პასუხისმგებლობა  ყველანაირ 
მოქმედებაზე, რომელიც მოხდა  თქვენი ანგარიშის გამოყენებისას. თქვენ სწრაფად უნდა  
შეატყობინოთ Paysafe-ს ჩვენთვის მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაციის ცვლილების 
შესახებ.  

ინფორმაციების ინტერნეტის გზით გადაცემა  არ არის სრულიად უსაფრთხო. მიუხედავად 
იმისა , რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ არ 
შეგვიძლია  მოგცეთ გარანტია  ჩვენი საიტისთვის გადაცემული ინფორმაციის 
უსაფრთხოებაზე, თუ თქვენ არ სარგებლობთ ჩვენს მიერ უზრუნვეყოფილი კომუნიკაცია  
უსაფრთხო არხით. როგორც კი მივიღებთ თქვენს ინფორმაციას, ჩვენ გამოვიყენებთ მკაცრს 
პროცედურებს და  უსაფრთხოების ზომებს არაავტორიზებული წვდომის თავიდან ასაცილებლად. 

რამდენი ხნით ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას 

თქვენი პერსონალური ინფორმაციის შენახვის პერიოდები დადგენილია  ინფორმაციის ტიპის, 
ბუნების, Paysafe სერვისისა  და  ქვეყნის შესაბამისად, რომელშიც იგი მიეწოდება  ისევე, 
როგორც შესაბამისი ადგილობრივი სამართლებრივი ან რეგულაციური მოთხოვნების 
შესაბამისად. ზოგადად, როგორც კი აღარ იქნება  საჭირო, თქვენი ინფორმაცია  წაიშლება  ან 
ჩვენ შეგვიძლია  მისი ანონიმიზირება  ან აგრეგირება  სხვა  ინფორმაციასთან, რომ გახდეს 
არა  პირადული.  

თუ თქვენ იყენებთ Paysafe-ის მომსახურებას, ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად 
ინფორმაციას, რადგან საჭიროა  თქვენს მიერ არჩეული მომსახურების მოსაწოდებლად. 
ზოგადად ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას, რადგან თქვენ 
ხართ ჩვენი მომხმარებელი და  შემდგომ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.  

როდესაც ჩვენი ურთერთობა  თქვენთან სრულდება , ჩვენ მაინც გვჭირდება  თქვენი 
პერსონალური ინფორმაციის ნაწილი დროის გარკვეული პერიოდით, რომლის ხანგრძლივობა  
დამოკიდებულია  თქვენი ადგილმდებარეობის ქვეყნის სამართლებრივ და  რეგულაციურ 
მოთხოვნებზე. მაგალითად, ჩვენ შევინახავთ თქვენს ინფორმაციას იმ დროით, რისი უფლებაც 
გვაქვს ადგილობრივი კანონის საფუძველზე სამართლებრივი სარჩელის შესატანად (ეგრეთ 
წოდებული „კანონი სარჩელის სიძველის შესახებ“) ან სანამ ჩვენ ვართ მოსარჩელეები 
სასამართლოში, სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ან ჩვენი რეგულაციების 
შესაბამისად. 

ჩვენ ასევე შეგვიძლია  გავაგრძელოთ პირდაპირი მარკეტინგის გაგზავნა , ადგილობრივი 
კანონმდებლობის გათვალისწინებით და  თუ არ ეწინააღმდეგებით ასეთ მარკეტინგს. 

თქვენი მონაცემთა  დაცვის უფლებები 



თქვენ გაგაჩნიათ უფლება , რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი პირადი 

ინფორმაციასთან დაკავშირებით. თუ გსურთ შეგიძლიათ წვდომა  იქონიოთ, დააკორექტიროთ ან 

განაახლოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია . In certain circumstances, you can also ask us to 

delete your personal information, object to its processing or temporarily restrict its 

processing while exercising your სხვა  rights. გარდა  ამისა , თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ 

თქვენი პირადი ინფორმაციის გადაცემა  სხვა  მომსახურების პროვაიდერისთვის (ეგრეთ 

წოდებული, მონაცემთა  პორტაბელურობა). 

მას შემდეგ, რაც თქვენ მოგვცემთ თანხმობას თქვენი პირადი ინფორმაციის გამოყენების 

თაობაზე, თქვენ შეგიძლიათ გამოითხოვოთ იგი ნებისმიერ დროს.  თქვენი თანხმობის 

გაუქმება  არ იქონიებს არანაირ გავლენას ნებისმიერ დამუშავების კანონიერებაზე, 

რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებდით თანხმობის გაუქმებამდე, ამის გარდა , ეს არ იქონიებს 

გავლენას თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავებაზე, რომელიც ჩვენ ვაწარმოეთ, 

თქვენი თანხმობის გარდა , სხვა  კანონიერ საფუძველზე. მაგალითად, კომუნიკაციებში, 

რომლებსაც თქვენ ღებულობთ ჩვენგან, თქვენ შეგიძლიათ „ხელმოწერაზე უარის თქმა“-ის და  

„არჩევანზე უარის თქმა“-ის ბმულზე დაწკაპუნებით შეაჩეროთ ნებისმიერი მარკეტინგული 

კომუნიკაცია , რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით თქვენთან. 

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ზოგიერთ ქვეყანაში, საიდანაც იყენებთ Paysafe-ის 

მომასახურებას, შესაძლოა  ყველა  ზემოთჩამოთვლილი უფლება  არ იყოს თქვენთვის 

ხელმისაწვდომი.  ასევე, შეიძლება  არსებობდეს შემთხვევები, როდესაც ეს უფლებები ვერ 

განხორციელდება: მაგალითად, თქვენ არ შეგიძლიათ გააპროტესტოთ თქვენი ინფორმაციის 

გამოყენება  ან დაწეროთ საჩივარი, როდესაც ეს მოთხოვნილია  კანონით; ანალოგიურად, არ 

შეგიძლიათ, მოითხოვოთ თქვენი ინფორმაციის წაშლა , თუ გსურთ, განაგრძოთ Paysafe-ის 

მომსახურებით სარგებლობა .  

 

თქვენ ყოველთვის გაქვთ უფლება  შეიტანოთ სარჩელი მონაცემთა  დაცვის ორგანოში თქვენი 

პირადი ინფორმაციის ჩვენს მიერ შეგროვებისა  და  გამოყენების შესახებ.  დამატებითი 

ინფორმაციისათვის, გთხოვთ დაუკავშირდით თქვენს ადგილობრივ მონაცემთა  დაცვის 

ორგანოს. ასევე თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ სასამართლო ქმედება , რომ მოითხოვოთ 

კომპენსაცია  ზარალის გამო, რომელიც გამოწვეული იყო ჩვენი უუნარობით მონაცემთა  

დაცვის კანონმდებლობის შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით. 

 

თუ თქვენ გსურთ გაიგოთ მეთი თქვენი უფლებების შესახებ ან თუ გსურთ მათი გამოყენება , 

დეტალური ინფორმაციისთვის თქვენ შეგიძლია  დაგვიკავშირდეთ დაგვიკავშირდით 

განყოფილებაში. 

გადაწვეტილების ავტომატური მიღება   

ზოგიერთ შემთხვევაში, ჩვენს მიერ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის გამოყენებამ 

შეიძლება  გამოიწვიოს ავტომატური გადაწყვეტილებების მიღება  (მათ შორის პროფილირება), 

რამაც შეიძლება  იქონიოს სამართლებრივი ან მსგავსი მნიშვნელობის გავლენა  თქვენზე.    



ავტომატური გადაწყვეტილებები ნიშნავს, რომ თქვენთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება  

მიიღება  ავტომატურად კომპიუტერის გადგენის საფუძველზე (პროგრამული ალგორითმების 

გამოყენებით, ადამიანის ჩარევის გარეშე.  მაგალითად, ჩვენ ვიყენებთ ავტომატიზირებულ 

გადაწყვეტილებებს იმისათვის, რომ მოვახდინოთ თქვენი საკრედიტო შეფასებები , როდესაც 

მიმართავთ Paysafe-ის გარკვეულ სერვისებს, ან განვახორციელოთ ანტი-თაღლითური 

შემოწმებები, როგორც ეს განმარტებულია  სექციაში „რისთვის ვიყენებთ თქვენს პირად 

ინფორმაციას".  ჩვენ დავნერგეთ და  ვიყენებთ ზომებს იმ პირთა  უფლებებისა  და  

ინტერესების დასაცავად, რომელთა  პირადი ინფორმაცია  ექვემდებარება  ავტომატური 

გადაწყვეტილების მიღების პროცესს. ამის გარდა , თუ თქვენ Paysafe სერვისებს იყენებთ 

ევროკავშირის ფარგლებში, ავტომატური გადაწყვეტილების მიღებისას, თქვენ შეგიძლიათ 

ეს გადაწყვეტილება  გაასაჩივროთ, გამოხატოთ თქვენი შეხედულება , და  მოითხოვოთ 

ადამიანის მიერ ამ გადაწყვეტილების განხილვა .  თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს 

უფლებები ჩვენთან დაკავშირებით ქვემოთ მოცემული დეტალების მეშვეობით.  

დამუშავების ლეგალური დამუშავება  

Paysafe გადაამუშავებს მხოლოდ თქვენს პირად ინფორმაციას, რისი ჩვენ გვაქვს კანონიერი 
უფლებამოსილება  ამის გაკეთება  გაგვაჩნია . ასეთი კანონები იცვლება  სხვადასხვა  
ტერიტორიებზე და  შემდგომი კონკრეტული ინფორმაცია  ხელმისაწვდომია  მოთხოვნის 
საფუძველზე. ზოგადად, Paysafe ასევე დაამუშავებს: 

• თქვენი თანხმობის საფუძველზე, მაგალითად გამოგიგზავნით მარკეტინგული 
შინაარსის შეტყობინებებს პროდუქტის და  მომსახურების შესახებ თქვენი 
ინტერესებიდან გამომდინარე; 

• საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენთან ნებისმიერი ხელშეკრულების შესრულების ან 
გაფორმებისათვის , მაგალითად, Paysafe მომსახურების მოწოდებისათვის, თქვენ 
გამოწერილი გაქვთ; 

• იმ შემთხვევებში სადაც Paysafe-ს აქვს ლეგიტიმური ინტერესი დაამუშავოს 
მონაცემები, ეს ექვემდებარება  იმას, რომ დამუშავება  არ გადაფარავს თქვენს 
საკუთარ უფლებებს და  თავისუფლებას შეეწინამღდეგოთ ასეთ დამუშავებას, 
მაგალითისთვის, იყოთ ინფორმირებული სერვისების გამოყენების შესახებ, 
გაუმჯობესოთ ან განავითაროთ ჩვენი სერვისები და  მართოთ და  აღასრულოთ 
ნებისმიერი მოთხოვნა . 

• აქვს თუ არა  Paysafe კანონიერი ვალდებულება  შეაგროვოს თქვენი პირადი 
ინფორმაცია  ან სხვაგვარად საჭიროებს თუ არა  თქვენს პირად ინფორმაციას თქვენი 
სასიცოცხლო ინტერესების ან სხვა  პიროვნების დასაცავად. მაგალითად, 
საჭიროების შემთხვევაში საჭიროა  შეასრულოთ ჩვენს მიერ დაწესებული 
მარეგულირებელი წესები; ან 

• გამონაკლისის სახით, ჩვენ შეგვიძლია  გავუზიაროთ თქვენი ინფორმაცია  მესამე 
მხარეს საჭიროების შემთხვევაში, მაგალითად, როდესაც სამართალდამცავი 
ორგანოები ითხოვენ ინფორმაციას დანაშაულის გამოძიების შესახებ. 

კითხვების შემთხვევაში, ან თუ გსურთ გაიგოთ მეტი ინფორმაცია  იმ სამართლებრივ 
საფუძველის შესახებ, რის დაყრდნობითაც, ჩვენ ვაგროვებთ და  ვიყენებთ თქვენს 
პერსონალურ ინფორმაციას ნებისმიერი კონკრეტული დამუშავების მოქმედებისათვის, 



გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ქვემოთ მოცემულ „კონტაქტი“ -ის სექციაში მითითებულ 
საკონტაქტო დეტალების გამოყენებით.    

მონაცემთა  გადაცემასთან დაკავშირებული ცვლილებები 

 ჩვენ შესაძლოა , დროდადრო, შევცვალოთ ჩვენი კონფიდენციალურობის შეტყობინება . თუ ჩვენ 
არსებით ცვლილებებს შევიტანთ თქვენი პერსონალური ინფორმაციის დამუშავების 
პროცესში, ამას გაცნობებთ შეტყობინებით ამ ვებსაიტზე/პორტალზე. კონფიდენციალურობის 
შეტყობინების ბოლო განახლების თარიღი არის მითითებული გვერდის ბოლოში. თქვენ ხართ 
პასუხისმგებელი იმაზე, რომ პერიოდულად შემოხვიდეთ ჩვენს ვებ-საიტზე/პორტალზე და  ეს 
კონფიდენციალურობის შეტყობინება  შეამოწმოთ ნებისმიერი ცვლილების საგანზე.  თუმცა , 
თუ კანონი მოითხოვს შეგატყობინოთ კონფიდეციალურობის შეტყობინების ნებისმიერი 
ცვლილების შესახებ ან/და  მოითხოვეთ თანხმობის გაცემა  ჩვენს მიერ თქვენს პირად 
ინფორმაციაში ცვლილების შესახებ, შემდეგ ჩვენ მოვიქცევით შესაბამისად  

მესამე მხარეების ბმულები 

ჩვენს გვერდზე, დრო და  დრო, მოცემული იქნება  ლინკი პარტნიორული ქსელების, რეკლამის 
დამკვეთების და  პარტნიორების ვებგვერდებიდან. თუ გადახვალთ ასეთ ბმულზე, გთხოვთ, 
გაითვალისწინოთ, რომ ამ ვებ-გვერდებს აქვთ თავიანთი კონფიდენციალურობისა  და  ქუქი-
ფაილების პოლიტიკა  და  Paysafe-ს არ იღებს არანაირ პასუხისმგებლობას ამ გვერდითი 
საიტებისთვის. 

გლობალური შენიშვნა  

ეს შეტყობინება  ატარებს გლობალურ ხასიათს, თუმცა  არ არის მიზანმიმართული იმისთვის, 
რომ უარყოს რომელიმე იურიდიული უფლებები ან აკრძალვები ნებისმიერ ტერიტორიებზე, 
სადაც ამგვარი უფლებები და  აკრძალვები უპირატეს ძალას ფლობენ. ასეთ შემთხვევაში, ამ 
შეტყობინებაში აღწერილი უფლებები და  მოვალეობებები იქნება  გამოყენებადი, თუ მასში 
შეიტანენ შესწორებას ნებისმიერი გამოყენებადი ადგილობრივი კანონის შესაბამისად, 
რომელიც უპირატეს ძალას ფლობს.  

დაგვიკავშირდით 

მივესალმებით ყველა  კომენტარს, შეკითხვასა  და  მოთხოვნას, რომელიც დაკავშირებულია  
ჩვენ მიერ თქვენი ინფორმაციის გამოყენებასთან. თუ გსურთ გამოიყენოთ თქვენი უფლებები 
ან მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია , რომელიც ეხება  Paysafe ჯგუფის ხელმისაწვდომ 
კომპანიებს, რომლებსაც ეს შეტყობინება  განეკუთვნება , თქვენ ქვემოთ უნდა  მიუთითოთ 
მისამართი, შემოხაზული FAO კონფიდენციალურობის დეპარტამენტი ან დაგვიკავშირდით. 

Paysafe-ს ჯგუფის მონაცემთა  დაცვის ოფიცერი არის ისეთი, როგორც ქვემოთ არის მოცემული 
და  შესაძლებელია  დასაკავშირებელი ბმულის მეშვეობით ან ქვემოთ მოცემულ მისამართზე: 

Mr Derek A Wynne 

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

ეს შენიშვნა  ბოლოს ჩასწორდა  2018 წლის 24 მაისს 

http://www.paysafecard.com/contact


  



 

Paysafe Group Limited და  მისი ჯგუფის კომპანიები 

ავსტრია  

Payolution GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი / Firmenbuch: FN 359641i 
Ⴑარეგისტრაციო სასამართლო / Registergericht: Handelsgericht Wien  

paysafecard.com Wertkarten GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი / Firmenbuch: FN 194434h 
Ⴑარეგისტრაციო სასამართლო / Registergericht: Handelsgericht Wien 

paysafecard.com Wertkarten Vertriebs GmbH 

რეგისტრირებული ოფისი / Sitz der Gesellschaft: Am Euro Platz 2, A-1120 Wien 
კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი / Firmenbuch: FN 200580x 
Ⴑარეგისტრაციო სასამართლო / Registergericht: Handelsgericht Wien 

ბულგარეთი 

Paysafe Bulgaria EOOD 

რეგისტრირებული ბულგარეთში კომპანიის ნომრით 175274614 მისამართზე 90 Tsarigradsko 
shose blvd, 1784 Sofia, Bulgaria. 

კანადა  

Paysafe Merchant Services Inc. 

რეგისტრირებული კანადაში კორპორაციული ნომრით 771857 – 4 მისამართზე 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada. 

NT Services Limited 

რეგისტრირებული ალბერტაში (კანადა) კორპორაციული ნომრით 2010819585 
რეგისტრირებული მისმართზე Crowsnest Pass – 12537-21 Avenue, Blairmore, AB, T0K 0E0, 
Canada. 

Paysafe Technologies Inc. 



რეგისტრირებული კანადაში კორპორაციული ნომრით 771862 – 4 მისამართზე 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W., 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal, QC, H3Z 3C1, Canada. 

EcomAccess Inc. 

რეგისტრირებული კანადაში კორპორაციული ნომრით 987838–6 მისამართზე 3500 de 
Maisonneuve Blvd. W. 2 Place Alexis-Nihon, Suite 700, Montreal QC H3Z 3C1, Canada 

გერმანია  

Skrill Services GmbH 

Ⴑამმართველო საბჭო / Geschäftsführung: დენიელ ჩაზონოფი, ელიოტ უაიზმანი 
რეგისტრირებული ოფისი / Sitz der Gesellschaft: Roßstraße 92, 40476 , Düsseldorf, Germany 
სარეგისტრაციო სასამართლო / Registergericht: AG Charlottenburg, HRB 145569 B 

paysafecard.com გერმანია , Prepaid Services Company Limited-ის ფილიალი / 
Zweigniederlassung der Prepaid Services Company Limited 

მისამართი: Roßstraße 92, 40476 Düsseldorf, Germany 
კომპანიის რეგისტრირებული ნომერი: HRB 68659 Amtsgericht Düsseldorf 

ISLE OF MAN 

Paysafe Group plc 

რეგისტრირებული მენის კუნძულზე, რეგისტრაციის ნომერი 109535C, რომლის 
რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს მისამართზე: Queen Victoria House, 41-43 Victoria 
Street, Douglas IM1 2LF. 

Paysafe Merchant Services Limited 

რეგისტრირებული მენის კუნძულზე, კომპანიის რეგისტრაციის ნომერი 115193C, რომლის 
რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს მისამართზე: Queen Victoria House, 41-43 Victoria 
Street, Douglas IM1 2LF. ლიცენზირებულია  კუნძულ მენის ფინანსური სერვისების 
სააგენტოს მიერ (ცნობა  1357), განახორციელოს ფულის გადაგზავნის მომსახურება . 

შვეიცარია  

paysafecard.com Schweiz GmbH 

რეგისტრირებული შვეიცარიაში კომპანიის ნომრით CHE-113.779.646 მისამართზე Village 
Luzern, Platz 6, Root 4, 6039 Switzerland. ფინანსურ შუამავლად ავტორიზებული შვეიცარიის 
ფინანსური ბაზრის მიერ. 



გაერთიანებული სამეფო 

Paysafe Processing Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა  და  უელსში კომპანიის ნომრით 3202516 მისამართზე Compass 
House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. 

 Paysafe Financial Services Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა  და  უელსში კომპანიის ნომრით 04478861 მისამართზე Compass 
House, Vision Park, Chivers Way, Cambridge CB24 9BZ. ავტორიზებული და  რეგულირებულია  
ბრიტანეთის მომხმარებელთა  უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის 
რეგულაციები 2011-თან შესაბამისობაში (FRN: 900015), გამოსცეს ელექტრონული ფული. 

Prepaid Services Company Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა  და  უელსში კომპანიის ნომრით 05761861 მისამართზე 25 
Canada Square, London E14 5LQ. ავტორიზებული და  რეგულირებულია  ბრიტანეთის 
მომხმარებელთა  უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის რეგულაციები 
2011-თან შესაბამისობაში (FRN: 900021), გამოსცეს ელექტრონული ფული. 

Skrill Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა  და  უელსში კომპანიის ნომრით 04260907 მისამართზე 25 
Canada Square, London E14 5LQ. ავტორიზებული და  რეგულირებულია  ბრიტანეთის 
მომხმარებელთა  უფლებების დაცვის სააგენტოს მიერ ელექტრონული ფულის რეგულაციები 
2011-თან შესაბამისობაში (FRN: 900001), გამოსცეს ელექტრონული ფული. 

Skrill International Payments Limited 

რეგისტრირებული ინგლისსა  და  უელსში კომპანიის ნომრით 04260907 მისამართზე 25 
Canada Square, London E14 5LQ. ავტორიზებულია  და  დარეგულირებულია  ფინანსური 
მართვის ორგანოს მიერ, როგორც გადახდის ინსტიტუტი (მინიშნების ნომერი 536371). 

.შეერთებული შტატები 

Paysafe Merchant Services Corp 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 4904974 , მისამართზე 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Payment Services LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5388030 მისამართზე 1679 S. 
Dupont Highway, Suite 100, Dover, DE, 19901, USA. 

Optimal Payments Services Inc. 



რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5382574 მისამართზე 2711 
Centerville Road, Suite 400 Wilmington, DE, 19808, USA. რეგისტრირებულია  ფინანსური 
დანაშაულების აღსრულების სამსახურთან (აშშ) ერთად, როგორც MSB რეგისტრანტი MSB 
სარეგისტრაციო ნომრით 31000058914216. 

Paysafe Partners LP 

რეგისტრირებული კალიფორნიაში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 200809510033 მისამართზე 
1901 E Alton Avenue, Suite 220, Santa Ana, CA, 92705, USA. 

Global Merchant Advisors LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5551112, მისამართზე 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Payment Processing Solutions LLC 

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 6390925, მისამართზე 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

Paysafe Services (US) Corp  

რეგისტრირებული დელავერში (აშშ) კორპორაციული ნომრით 5551111, მისამართზე 1209 
Orange Street, Wilmington, New Castle, DE 19801, USA. 

 


