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Pārskats

Šis Paziņojums ir saistīts ar to, kā jūs izmantojat mūsu vienādranga tērzēšanu un tērzēšanas
grupu pakalpojumus, kurus piedāvājam lietotnē Revolut. Šī Paziņojuma ietvaros minētos
pakalpojumus kopā sauksim par "Revolut Messenger".

Šajā Paziņojumā ir sniegta plašāka informācija par to, kā darbojas funkcija Revolut Messenger.
Šajā Paziņojumā ir konkrēti noteikta svarīga informācija par konfidencialitāti, kas jums ir jāzina,
kad izmantojat funkciju Revolut Messenger.

Kad izmantojat funkciju Revolut Messenger, rūpīgi jāizlasa šis paziņojums, kā arī Revolut:

Klientu konfidencialitātes paziņojums

Personiskie noteikumi

Kopienas standarti

Šajā Paziņojumā izklāstītā informācija ir spēkā papildus informācijai, kas izklāstīta Revolut
Klientu konfidencialitātes paziņojumā.

Uz jūsu Revolut Messenger lietojumu attiecas jūsu piekrišana Revolut Personiskajiem
noteikumiem un Revolut Kopienas standartu izpratne.

Kas ir Revolut Messenger?

Revolut Messenger ir lietotnē iebūvēts ziņojumapmaiņas pakalpojums, ko Revolut klienti var
izmantot, lai cits citam nosūtītu ziņojumus.

Jūs varat nosūtīt vienādranga ziņojumus citiem Revolut klientiem, ja esat cits cita
kontaktpersonu sarakstos vai arī tad, ja veicāt savstarpējus maksājumus, izmantojot Revolut. Šīs
personas mēs saucam par jūsu "uzticamām kontaktpersonām".

Tērzēšanas grupai jūs var pievienot šādos gadījumos:

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


ja jūs pievienoja uzticama kontaktpersona vai

ja pieņēmāt uzaicinājumu pievienoties grupai no kāda, kas nav uzticama kontaktpersona.

Vai Revolut var lasīt jūsu ziņojumus?

Revolut nevarēs lasīt jūsu ziņojumus, bet varēs redzēt informāciju par maksājumiem, ko veicat
vai saņemat platformā Revolut.

Ziņojumi

Jūsu Revolut ziņojumi ir pilnībā šifrēti. Tas nozīmē, ka Revolut nekad nevarēs piekļūt ziņojumam,
ko nosūtāt, izmantojot Revolut Messenger.

Cita informācija

Lai gan Revolut nevar piekļūt jūsu ziņojumiem, mums būs noteikta informācija par to, kā jūs
izmantojat Revolut Messenger, tostarp:

laiks un datums, kad nosūtāt vai saņemat ziņojumu

Revolut klienta (vai klientu), ar kuru tērzējat, identitāte

laiks un datums, kad atverat vai atkārtoti atverat šifrētu tērzēšanas sesiju

Maksājuma informācija

Revolut var piekļūt informācijai, ja uzsākat maksājumu citiem Revolut klientiem vai saņemat
maksājumu no tiem, izmantojot Revolut Messenger. Piemēram, Revolut varēs piekļūt jebkādai
informācijai, kas tiek ģenerēta, kad:

pieprasāt maksājumu no cita Revolut klienta, izmantojot Revolut Messenger

nosūtāt maksājumu citam Revolut klientam, izmantojot Revolut Messenger

pieņemat vai noraidāt maksājuma pieprasījumu no cita Revolut klienta, izmantojot Revolut
Messenger

Kā mainīt Revolut Messenger preferences?

Izmantojot lietotnes paneli Konfidencialitāte, jūs varat izslēgt:

vienādranga ziņojumapmaiņu kopumā



iespēju tikt pievienotam tērzēšanas grupai (ņemiet vērā, jums būs jāpamet esošās grupas, lai
vispār nesaņemtu ziņojumus no tērzēšanas grupām).

Funkcijā Revolut Messenger varat arī:

bloķēt noteiktas uzticamas kontaktpersonas, lai tās nevarētu ar jums sazināties funkcijā
Revolut Messenger

noņemt citus klientus no tērzēšanas grupas

pamest tērzēšanas grupas

dzēst ziņojumus, ko funkcijā Revolut Messenger nosūtījāt uzticamai kontaktpersonai. Tādējādi
ziņojums tiks izdzēsts gan jums kā sūtītājam, gan saņēmējam (vai saņēmējiem).

Kur uzzināt vairāk par to, kā Revolut apstrādā jūsu personas datus?

Skatiet mūsu Klientu konfidencialitātes paziņojumu. Tajā ir daudz svarīgas informācijas par
konfidencialitāti, piemēram, attiecībā uz to:

kurš Revolut uzņēmums ir jūsu personas datu pārzinis

kādēļ Revolut vispār vāc un izmanto jūsu personas datus

kā Revolut kopīgo jūsu personas datus

vai Revolut kopīgo jūsu personas datus starptautiski

cik ilgi Revolut saglabā jūsu personas datus

kā jūs varat izmantot savas tiesības kā datu subjekts saskaņā ar attiecīgajiem
konfidencialitātes tiesību aktiem

Ar ko jāsazinās, ja rodas jautājumi?

Rakstiet uz dpo@revolut.com, ja jums rodas kādi jautājumi par datu aizsardzību saistībā ar
funkciju Revolut Messenger. Mūsu ekspertu komanda ar prieku jums palīdzēs.

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

