
PERSÓNUVERNDARTILKYNNING REVOLUT MESSENGER

Yfirlit

Þessi tilkynning veitir þér frekari upplýsingar um hvernig Revolut Messenger virkar. Sér í lagi veitir þessi
tilkynning mikilvægar persónuverndarupplýsingar sem þú ættir að vera meðvituð/að/aður um þegar þú
notar Revolut Messenger.

Þegar þú notar Revolut Messenger ættir þú að lesa þessa tilkynningu vandlega þessu frá Revolut:

- Persónuverndartilkynning viðskiptavina

- Persónulegir R-skilmálar

- Samfélagsstaðlar

Upplýsingarnar sem koma fram í þessari tilkynningu gilda til viðbótar við þær upplýsingar sem fram koma
í persónuverndartilkynningu viðskiptavina Revolut.

Notkun þín á Revolut Messenger er háð samþykki þínu á persónulegum skilmálum Revolut og skilningi
þínum á samfélagsstöðlum Revolut.

Hvað er Revolut Messenger?

Revolut Messenger er skilaboðaþjónusta í appi sem viðskiptavinir Revolut geta notað til að senda
skilaboð sín á milli. Þú getur aðeins sent skilaboð til annarra Revolut viðskiptavina sem eru tengiliðir þínir.

Getur Revolut lesið skilaboðin þín?

Revolut mun ekki geta lesið skilaboðin þín en mun geta séð upplýsingar um allar greiðslur sem fara frá
þér eða þú færð í gegnum Revolut.

Skilaboð

Revolut skilaboðin þín eru dulkóðuð frá enda til enda. Þetta þýðir að Revolut mun aldrei geta nálgast
skilaboð sem þú sendir í gegnum Revolut Messenger.

Aðrar upplýsingar

Þó að Revolut hafi ekki aðgang að skilaboðunum þínum munum við hafa upplýsingar um hvernig þú notar
Revolut Messenger, þar á meðal:

- tíma og dagsetningar þegar þú sendir eða færð skilaboð

- auðkenni annars Revolut viðskiptavinar sem þú spjallar við

- tími og dagsetning þegar þú opnar, eða opnar aftur, dulkóðað spjall
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Greiðsluupplýsingar

Revolut getur fengið aðgang að upplýsingum ef þú setur af stað greiðslu til eða færð greiðslu frá öðrum
Revolut viðskiptavinum í gegnum Revolut Messenger. Til dæmis mun Revolut hafa aðgang að öllum
upplýsingum sem verða til þegar þú:

- sendir greiðslubeiðni til annars Revolut viðskiptavinar í gegnum Revolut Messenger

- sendir greiðslu til annars Revolut viðskiptavinar í gegnum Revolut Messenger

- tekur á móti eða hafnar greiðslubeiðni frá öðrum Revolut viðskiptavini í gegnum Revolut
Messenger

Hvernig getur þú breytt stillingum þínum í Revolut Messenger?

Með persónuverndarstjórnborðinu í appinu getur þú slökkt á:

- Revolut Messenger

- Forskoðun skilaboða frá Revolut Messenger

Í gegnum Revolut Messenger muntu einnig geta:

- lokað fyrir að tilteknir tengiliðir geti haft samband við þig í gegnum Revolut Messenger

- eytt öllum skilaboðum sem þú hefur sent til tengiliðs. Með þessu eyðast skilaboðin bæði hjá þér,
sem sendanda, og hjá viðtakanda.

Hvar getur þú fundið frekari upplýsingar um hvernig Revolut vinnur úr persónuupplýsingunum þínum?

Skoðaðu Persónuverndartilkynningu viðskiptavina okkar. Þar er að finna fullt af mikilvægum
persónuverndarupplýsingum um atriði eins og:

- hvaða Revolut fyrirtæki er ábyrgðaraðili persónuupplýsinga þinna

- hvers vegna Revolut yfir höfuð safnar og notar persónuupplýsingarnar þínar

- hvernig Revolut deilir persónuupplýsingunum þínum

- hvort Revolut deili persónuupplýsingum þínum á alþjóðavettvangi

- hversu lengi Revolut geymir persónuupplýsingarnar þínar

- hvernig þú getur nýtt réttindi þín sem viðfangsaðili gagna í samræmi við viðeigandi
persónuverndarlöggjöf

Hvern ættir þú að hafa samband við ef þú ert með einhverjar spurningar?
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Hafðu samband dpo@revolut.com ef þú ert með einhverjar spurningar gagnavernd hjá Revolut
Messenger. Sérfræðingateymið er boðið og búið til að hjálpa.
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