
Ημερομηνία ισχύος 29.03.23

Επισκόπηση

Η παρούσα Δήλωση εφαρμόζεται στη χρήση των υπηρεσιών ανταλλαγής μηνυμάτων συνομιλίας
μεταξύ μελών και ομάδας που διατίθεται στην εφαρμογή Revolut. Για τους σκοπούς της παρούσας
Δήλωσης, οι υπηρεσίες αυτές αναφέρονται συνολικά ως «Revolut Messenger».

Η παρούσα Δήλωση παρέχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Revolut
Messenger. Συγκεκριμένα, η παρούσα Δήλωση περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την προστασία
απορρήτου τις οποίες πρέπει να γνωρίζετε όταν χρησιμοποιείτε το Revolut Messenger.

Όταν χρησιμοποιείτε το Revolut Messenger, πρέπει να διαβάζετε προσεκτικά και αυτήν τη Δήλωση,
μαζί με τη Δήλωση της Revolut:

Δήλωση Απορρήτου Πελατών

Προσωπικοί Όροι

Πρότυπα Κοινότητας

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Δήλωση ισχύουν παράλληλα με τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται Δήλωση Απορρήτου Πελατών της Revolut.

Όταν χρησιμοποιείτε το Revolut Messenger, σημαίνει ότι αποδέχεστε στους Προσωπικούς Όρους
της Revolut και ότι κατανοείτε τους Κανονισμούς κοινότητας της Revolut.

Τι είναι το Revolut Messenger;

Το Revolut Messenger είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων εντός της εφαρμογής, την οποία
μπορούν να χρησιμοποιούν οι πελάτες της Revolut για να ανταλλάσσουν μηνύματα.

Μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μόνο σε άλλα μέλη της Revolut τα οποία είναι αποθηκευμένα στη
λίστα των επαφών σας και εσείς στη δική τους ή, εναλλακτικά, αν έχει πραγματοποιηθεί κάποια
πληρωμή μεταξύ σας, μέσω της Revolut. Τα άτομα αυτά αναφέρονται ως «αξιόπιστες επαφές».

Μπορείτε να προστεθείτε σε ομαδική συνομιλία, μόνο εφόσον ισχύουν τα εξής:

Το άτομο που σας πρόσθεσε είναι αξιόπιστη επαφή ή

έχετε αποδεχτεί μια πρόσκληση συμμετοχής στην ομάδα από άτομο που δεν είναι αξιόπιστη
επαφή.

Μπορεί η Revolut να διαβάσει τα μηνύματά σας;
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Η Revolut δεν θα μπορεί να διαβάσει τα μηνύματά σας, αλλά θα μπορεί να δει τις πληροφορίες που
σχετίζονται με πληρωμές που πραγματοποιείτε ή λαμβάνετε μέσω της Revolut.

Μηνύματα

Τα μηνύματα Revolut είναι κρυπτογραφημένα από άκρο σε άκρο. Αυτό σημαίνει ότι η Revolut δεν θα
μπορεί ποτέ να αποκτήσει πρόσβαση σε οποιοδήποτε μήνυμα στέλνετε μέσω του Revolut
Messenger.

Άλλες πληροφορίες

Παρόλο που η Revolut δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματά σας, θα έχουμε κάποιες
πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιείτε το Revolut Messenger, μεταξύ των οποίων και τα
εξής:

Την ώρα και την ημερομηνία που στέλνετε ή λαμβάνετε ένα μήνυμα

Την ταυτότητα των άλλων πελατών με τους οποίους συνομιλείτε

Την ώρα και την ημερομηνία που ανοίγετε ή ανοίγετε ξανά, μια κρυπτογραφημένη συνομιλία

Πληροφορίες πληρωμής

Η Revolut μπορεί να αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες αν ξεκινάτε μια πληρωμή ή λαμβάνετε
πληρωμή από άλλους πελάτες Revolut, μέσω του Revolut Messenger. Για παράδειγμα, η Revolut
θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που δημιουργούνται, όταν κάνετε τις εξής ενέργειες:

Ζητάτε πληρωμή από άλλον πελάτη της Revolut, μέσω του Revolut Messenger

Αποστέλλετε πληρωμή σε άλλον πελάτη της Revolut, μέσω του Revolut Messenger

Αποδέχεστε ή απορρίπτετε ένα αίτημα πληρωμής, από άλλον πελάτη της Revolut μέσω του
Revolut Messenger

Πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας στο Revolut Messenger;

Μέσω του Πίνακα εργαλείων απορρήτου εντός της εφαρμογής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα
εξής:

Πλήρως, την ανταλλαγή συνομιλίας μεταξύ μελών

Τη δυνατότητα να σας προσθέτουν σε ομαδικές συνομιλίες (λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να
αποχωρήσετε από ομάδες που ήδη συμμετέχετε, αν θέλετε να σταματήσετε εντελώς να
λαμβάνετε μηνύματα από ομαδικές συνομιλίες).

Μέσω του Revolut Messenger, έχετε επίσης τις εξής δυνατότητες:



Να αποκλείσετε συγκεκριμένες αξιόπιστες επαφές από τη δυνατότητα να επικοινωνούν μαζί σας
μέσω του Revolut Messenger

Να αφαιρέσετε άλλους πελάτες από τις ομαδικές συνομιλίες

Να αποχωρήσετε από ομαδικές συνομιλίες

Να διαγράφετε μηνύματα που έχετε στείλει μέσω του Revolut Messenger. Η ενέργεια αυτή θα
διαγράψει το μήνυμα τόσο για εσάς, τον αποστολέα, όσους και για τους παραλήπτες.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Revolut
επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας;

Ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου Πελατών. Περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το
απόρρητο και για πράγματα όπως τα εξής:

Ποια εταιρεία της Revolut είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Γιατί η Revolut γενικά συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας

Με ποιον τρόπο η Revolut κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας

Αν η Revolut κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σας διεθνώς

Πόσο καιρό η Revolut κρατάει τα προσωπικά δεδομένα σας

Με ποιον τρόπο μπορείτε να εξασκείτε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο των δεδομένων,
σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί απορρήτου

Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε αν έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε στη διεύθυνση dpo@revolut.com, αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία
δεδομένων στο Revolut Messenger. Η ομάδα των ειδικών μας θα χαρεί να σας βοηθήσει.
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