
Общ преглед

Настоящото Уведомление ви дава допълнително информация относно начина, по който
работи Revolut Messenger. По-конкретно настоящото Уведомление излага важна информация
за поверителността, с която трябва да сте наясно, когато използвате Revolut Messenger.
Когато използвате Revolut Messenger, трябва внимателно да прочетете настоящото
Уведомление заедно с документа на Revolut:

Уведомление за поверителност за клиенти

Лични условия

Стандарти на общността

Тази информация, изложена в настоящото Уведомление, се прилага в допълнение към
информацията, изложена в Уведомлението за поверителност за клиенти на Revolut.
Използването от ваша страна на Revolut Messenger е предмет на приемането на Личните
условия на Revolut и разбирането на Стандартите на общността на Revolut.

Какво представлява Revolut Messenger?

Revolut Messenger е услуга за съобщения в приложението, която клиентите на Revolut могат
да използват за изпращане на съобщения помежду си. Можете единствено да изпращате
съобщения на други клиенти на Revolut, които са Ваши доверени контакти.

Може ли Revolut да чете Вашите съобщения?

Revolut няма да може да чете вашите съобщения, но ще може да вижда информация относно
плащания, които правите или получавате чрез Revolut.
Съобщения
Вашите съобщения в Revolut са цялостно шифровани. Това означава, че Revolut никога няма
да може да осъществява достъп до съобщения, които сте изпращали чрез Revolut Messenger.
Друга информация
Въпреки че Revolut не може да осъществява достъп до вашите приложения, ние ще имаме
информация за това как използвате Revolut Messenger, включително:

часът и датата, когато изпращате или получавате съобщение

самоличността на другите клиенти на Revolut, с които си чатите

часът и датата, когато сте отворили или отворили повторно шифрована сесия на чат

Информация за плащане
Revolut може да осъществява достъп до информация, ако започнете плащане към или
получите плащане от друг клиент на Revolut от Revolut Messenger. Например Revolut ще има
достъп до всякаква информация, която се генерира, когато:

поискате плащане от друг клиент на Revolut чрез Revolut Messenger

изпратите плащане към друг клиент на Revolut чрез Revolut Messenger

приемете или откажете заявка за плащане от друг клиент на Revolut чрез Revolut
Messenger

https://www.revolut.com/privacy-policy/
https://www.revolut.com/bg-BG/legal/terms/
https://www.revolut.com/bg-BG/legal/communitystandards/


Как може да се променят вашите предпочитания за Revolut Messenger?
От таблото за поверителност в приложението можете да изключите:

изцяло Revolut Messenger

предварителните прегледи на съобщения в Revolut Messenger

От Revolut Messenger също ще можете да:

блокирате конкретни доверени контакти, така че да не могат да се свързват с вас от
Revolut Messenger

изтривате съобщения, които сте изпратили към доверен контакт. Това ще изтрие
съобщението за вас като подател и за получателя.

Къде можете да намерите още информация за това как Revolut обработва
вашите лични данни?

Разгледайте нашата Декларация за поверителност за клиенти. Тя съдържа много важна
информация за поверителност за неща като:

коя компания на Revolut е администратор на вашите лични данни

защо обикновено Revolut събира и използва вашите лични данни

как Revolut споделя вашите лични данни

дали Revolut споделя вашите лични данни в чужбина

колко дълго Revolut задържа вашите лични данни

как можете да упражните вашите права като субект на данни съгласно приложимите закони
за поверителност

С кого трябва да се свържете, ако имате въпроси?

Свържете се с dpo@revolut.com, ако имате въпроси за защитата на данни относно Revolut
Messenger. Нашият екип от експерти с радост ще ви помогне.
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