
Επισκόπηση

Η εν λόγω Δήλωση περιλαμβάνει πληροφορίες για την λειτουργία του Revolut Messenger. Πιο
συγκεκριμένα, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την προστασία απορρήτου που πρέπει
να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το Revolut Messenger.

Κατά τη χρήση του Revolut Messenger, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Δήλωση,
όπως και τα ακόλουθα:

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών

Όροι Ατομικού Λογαριασμού

Κανονισμοί Κοινότητας

Οι πληροφορίες της παρούσας Δήλωσης ισχύουν επιπλέον των πληροφοριών που ορίζονται στη
Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών.

Η χρήση του Revolut Messenger υπόκειται στην αποδοχή των Προσωπικών Όρων της Revolut και
την κατανόηση των Προτύπων της Κοινότητας της Revolut.

Τι είναι το Revolut Messenger;

Το Revolut Messenger είναι μια υπηρεσία μηνυμάτων εντός της εφαρμογής, η οποία επιτρέπει στους
χρήστες της Revolut να ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους. Η αποστολή μηνυμάτων γίνεται μόνο
προς χρήστες που έχετε στις έμπιστες επαφές σας.

Μπορεί η Revolut να διαβάσει τα μηνύματά σας;

Η Revolut δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά σας, αλλά έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά
με τυχόν πληρωμές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μέσω της Revolut.

Μηνύματα

Τα μηνύματά σας προστατεύονται από ολοκληρωμένα συστήματα κρυπτογραφημένης ασφάλειας.
Αυτό σημαίνει ότι η Revolut δεν έχει πρόσβαση στα μηνύματα που στέλνετε μέσω του Revolut
Messenger.

Άλλες πληροφορίες

Παρότι η Revolut δεν μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά σας, έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με την χρήση του Revolut Messenger, όπως:

την ημερομηνία και ώρα αποστολής ή λήψης μηνυμάτων
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την ταυτότητα των συνομιλητών σας

την ημερομηνία και ώρα που ξεκινά ή ανοίγει ξανά μια κρυπτογραφημένη συνομιλία

Πληροφορίες πληρωμών

Η Revolut αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες όταν στέλνετε ή λαμβάνετε πληρωμές από και προς
άλλους χρήστες Revolut μέσω του Revolut Messenger. Για παράδειγμα, η Revolut θα έχει
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία που δημιουργείται όταν:

λαμβάνετε μια πληρωμή από έναν χρήση Revolut μέσω του Revolut Messenger

στέλνετε μια πληρωμή σε έναν χρήση Revolut μέσω του Revolut Messenger

εγκρίνετε ή απορρίπτετε ένα αίτημα πληρωμής από έναν χρήση Revolut μέσω του Revolut
Messenger

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας στο Revolut Messenger;

Από τον Πίνακα Εργαλείων Απορρήτου, μπορείτε να απενεργοποιήσετε:

το Revolut Messenger

την προεπισκόπηση μηνυμάτων του Revolut Messenger

Από το Revolut Messenger, μπορείτε επίσης να:

μπλοκάρετε συγκεκριμένες έμπιστες επαφές για να μην μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας
μέσω του Revolut Messenger

διαγράψετε οποιοδήποτε μήνυμα έχετε στείλει. Το μήνυμα θα διαγραφεί για τον αποστολέα και
τον παραλήπτη

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών
δεδομένων σας από την Revolut;
Ανατρέξτε στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πελατών. Θα βρείτε σημαντικές
πληροφορίες σχετικά με:

ποιά οντότητα της Revolut είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

γιατί η Revolut συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα

πώς μοιράζεται η Revolut τα προσωπικά σας δεδομένα

εάν η Revolut μοιράζεται διεθνώς τα προσωπικά σας δεδομένα

για πόσο διάστημα κρατά η Revolut τα προσωπικά σας δεδομένα
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πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο δεδομένων σύμφωνα με τους
σχετικούς νόμους περί απορρήτου

Που μπορείτε να απευθυνθείτε εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις;

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση
dpo@revolut.com. Η ομάδα μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.


