
Prezentare generală

Prezenta declarație oferă mai multe informații despre modul în care funcționează Revolut
Messenger. În particular, această declarație transmite informații importante privind
confidențialitatea, pe care trebuie să le cunoști atunci când utilizezi Revolut Messenger.

Când utilizezi Revolut Messenger, trebuie să citești cu atenție prezenta declarație, alături de
următoarele documente Revolut:

Declarația de confidențialitate pentru clienți

Termenii personali

Standardele comunității

Informațiile din prezenta declarație se aplică în plus față de informațiile stabilite în Declarația
Revolut de confidențialitate pentru clienți.

Utilizarea Revolut Messenger este condiționată de acceptarea Termenilor personali Revolut și de
înțelegerea Standardelor comunitare Revolut.

Ce este Revolut Messenger?

Revolut Messenger este un serviciu de mesagerie în aplicație, pe care clienții Revolut îl pot
utiliza pentru a-și trimite mesaje unii altora. Poți trimite mesaje altor clienți Revolut doar dacă
ești în lista lor de contacte de încredere.

Revolut îți poate citi mesajele?

Revolut nu-ți va putea citi mesajele, dar va putea vedea informații legate de orice plăți faci sau
primești prin Revolut.

Mesaje

Mesajele tale Revolut sunt criptate de la un capăt la celălalt. Acest lucru înseamnă că Revolut
nu va putea niciodată să acceseze un mesaj pe care-l trimiți prin Revolut Messenger.

Alte informații

Deși Revolut nu îți poate accesa mesajele, vom avea în continuare unele informații despre modul
în care utilizezi Revolut Messenger, inclusiv:

data și ora la care trimiți sau primești un mesaj

identitatea celuilalt client Revolut cu care discuți

data și ora la care deschizi sau redeschizi o sesiune de chat criptată

https://www.revolut.com/privacy-policy/
https://www.revolut.com/ro-RO/legal/terms/
https://www.revolut.com/ro-RO/legal/communitystandards/


Informații de plată

Revolut poate accesa informații dacă inițiezi o plată către sau primești o plată de la alt client
Revolut prin intermediul Revolut Messenger. De exemplu, Revolut va avea acces la orice
informații generate atunci când faci următoarele:

soliciți o plată de la un alt client Revolut prin intermediul Revolut Messenger

trimiți o plată către un alt client Revolut prin intermediul Revolut Messenger

accepți sau refuzi o plată de la un alt client Revolut prin intermediul Revolut Messenger

Cum vă poți modifica preferințele Revolut Messenger?

Prin meniul principal de confidențialitate din aplicație, poți dezactiva:

Revolut Messenger cu totul

previzualizările de mesaje din Revolut Messenger

Prin Revolut Messenger, vei putea de asemenea să faci următoarele:

să blochezi anumite persoane de contact de încredere, astfel încât să nu te poată contacta
prin Revolut Messenger

să ștergi orice mesaje pe care le-ai trimis către un contact de încredere. Astfel se va șterge
mesajul atât pentru tine, în calitate de expeditor, cât și pentru destinatar.

Unde poți afla mai multe informații despre modul în care Revolut prelucrează datele cu caracter
personal?

Consultă Declarația de confidențialitate pentru clienți. Aici sunt multe informații importante
legate de confidențialitate, precum:

care companie Revolut este operatorul de date pentru datele tale cu caracter personal

de ce colectează și utilizează Revolut în general datele cu caracter personal

cum partajează Revolut datele cu caracter personal

dacă Revolut partajează datele cu caracter personal la nivel internațional

cât de mult timp păstrează Revolut datele cu caracter personal

cum poți exercita drepturile în calitate de persoană vizată în temeiul legislației relevante
privind confidențialitatea

Pe cine ar trebui să contactezi dacă ai întrebări?

Contactezi dpo@revolut.com dacă ai întrebări referitoare la protecția datelor în legătură cu
Revolut Messenger. Echipa noastră de experți te va ajuta cu plăcere.

https://www.revolut.com/privacy-policy/



