
OBVESTILO O VARSTVU ZASEBNOSTI V APLIKACIJI REVOLUT

Pregled

V tem obvestilu je podanih nekaj več podatkov o delovanju storitve Revolut Messenger. V tem obvestilu so
navedeni še posebej pomembni podatki o zasebnosti, ki jih morate upoštevati pri uporabi storitve Revolut
Messenger.

Ko uporabljate Revolut Messenger, pozorno preberite to obvestilo in naslednje Revolutove dokumente:

- Obvestilo o varstvu zasebnosti

- Revolutovi pogoji za osebni račun

- Standardi skupnosti

Ti podatki, navedeni v tem obvestilu, veljajo poleg podatkov, navedenih v Revolutovem obvestilu o varstvu
zasebnosti za stranke.

Revolut Messenger lahko uporabljate le, če sprejmete Revolutove pogoje za osebni račun in razumete
Revolutove standarde skupnosti.

Kaj je Revolut Messenger?

Revolut Messenger je storitev za pošiljanje sporočil v aplikaciji, s katero lahko stranke druga drugi
pošiljajo sporočila. Sporočila lahko pošiljate le drugim strankam Revoluta, ki so vaši zaupanja vredni stiki.

Ali lahko Revolut prebere vaša sporočila?

Revolut ne more prebrati vaših sporočil, vendar lahko vidi podatke v zvezi s plačili, ki jih izvedete ali
prejmete prek Revoluta.

Sporočila

Vaša sporočila v Revolutu so celovito šifrirana. To pomeni, da Revolut nikoli ne bo mogel dostopati do
sporočil, ki jih pošljete prek storitve Revolut Messenger.

Drugi podatki

Ker Revolut ne more dostopati do vaših sporočil, vam bomo poslali nekaj podatkov o vaši uporabi storitve
Revolut Messenger, vključno z:

- uro in datumom pošiljanja ali prejema sporočila;

- identiteto druge stranke Revoluta, s katero klepetate;

- uro in datumom odprtja ali vnovičnega odprtja šifrirane seje klepeta.
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Podatki o plačilu

Revolut lahko dostopa do podatkov, če drugi stranki Revoluta pošljete plačilo prek storitve Revolut
Messenger ali ga od nje prejmete. Revolut ima na primer dostop do vseh podatkov, ki se ustvarijo, ko:

- zahtevate plačilo od druge stranke Revoluta prek storitve Revolut Messenger;

- pošljete plačilo drugi stranki Revoluta prek storitve Revolut Messenger;

- sprejmete ali zavrnete zahtevo za plačilo od druge stranke Revoluta prek storitve Revolut
Messenger.

Kako lahko spremenite nastavitve storitve Revolut Messenger?

Na nadzorni plošči za zasebnost v aplikaciji lahko izklopite:

- Revolut Messenger v celoti;

- predoglede sporočil v storitvi Revolut Messenger.

S storitvijo Revolut Messenger lahko prav tako:

- blokirate posamezne zaupanja vredne stike in jim na ta način preprečite, da bi z vami stopili v stik
prek storitve Revolut Messenger;

- izbrišete vsa sporočila, ki ste jih poslali zaupanja vrednemu stiku. S tem boste izbrisali sporočilo
zase, kot pošiljatelja, in za prejemnika.

Kje lahko najdete več podatkov o tem, kako Revolut obdeluje vaše osebne podatke?

Oglejte si naše Obvestilo o varstvu zasebnosti. V njem je veliko pomembnih podatkov o zasebnosti, na
primer o tem:

- katero Revolutovo podjetje je upravljavec vaših osebnih podatkov;

- zakaj Revolut običajno zbira in uporablja vaše osebne podatke;

- kako Revolut deli vaše osebne podatke;

- ali Revolut deli vaše osebne podatke z drugimi državami;

- kako dolgo Revolut hrani vaše osebne podatke;

- kako lahko uveljavljate svoje pravice kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v
skladu z ustreznimi zakoni o zasebnosti.
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S kom morate stopiti v stik v primeru vprašanj?

Če imate kakršna koli vprašanja o zaščiti podatkov v storitvi Revolut Messenger, nam pišite na naslov
dpo@revolut.com. Naša ekipa strokovnjakov vam bo z veseljem pomagala.
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