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Oversigt

Denne meddelelse gælder din brug af tjenesterne peer-to-peer-chat og gruppechatmeddelelser,
som vi stiller til rådighed i Revolut-appen. I denne meddelelse henvises der samlet til
tjenesterne som 'Revolut Messenger'.

Denne meddelelse indeholder oplysninger om, hvordan Revolut Messenger fungerer.
Meddelelsen indeholder især information om privatlivsoplysninger, som du bør være
opmærksom på, når du bruger Revolut Messenger.

Når du bruger Revolut Messenger, bør du læse denne meddelelse omhyggeligt sammen med
Revoluts:

Fortrolighedserklæring for kunder

Personlige vilkår

Standarder for community'et

Oplysningerne i denne meddelelse er et tillæg til de oplysninger, der fremgår af Revoluts
fortrolighedserklæring for kunder.

Din brug af Revolut Messenger er underlagt din accept af Revoluts personlige vilkår og
forståelsen af Revoluts standarder for community'et.

Hvad er Revolut Messenger?

Revolut Messenger er en meddelelsestjeneste i appen, som Revolut-kunder kan bruge til at
sende meddelelser til hinanden.

Du kan kun sende peer-to-peer-meddelelser til andre Revolut-brugere, når I har gemt hinanden
på jeres respektive kontaktlister, eller hvis én af jer har foretaget en betaling til den anden ved
hjælp af Revolut. Vi henviser til disse enkeltpersoner som dine 'betroede kontakter'.

Du kan kun føjes til en gruppechat, hvis:

den person, der har tilføjet dig er en betroet kontakt, eller

du har accepteret en invitation til at deltage i gruppen fra en person, der ikke er en betroet
kontakt.

Kan Revolut læse dine meddelelser?

https://www.revolut.com/privacy-policy/
https://www.revolut.com/legal/terms/
https://www.google.com/url?q=https://www.revolut.com/legal/communitystandards/&sa=D&source=docs&ust=1678443822140618&usg=AOvVaw3gQrEalLJ3aGK1h111-n-v


Revolut kan ikke læse dine meddelelser, men vi kan se oplysninger, der er relateret til de
betalinger, du foretager eller modtager via Revolut.

Meddelelser

Dine Revolut-meddelelser er end-to-end-krypteret. Det betyder, at Revolut aldrig kan få adgang
til de meddelelser, du sender via Revolut Messenger.

Øvrige oplysninger

Selvom Revolut ikke kan få adgang til dine meddelelser, får vi nogle oplysninger om, hvordan du
skal bruge Revolut Messenger, herunder:

det tidspunkt og den dato, hvor du sender eller modtager en meddelelse

Identiteten på den anden Revolut-kunde, du skriver med

Det tidspunkt og den dato, hvor du åbner, eller genåbner, en krypteret chatsamtale

Betalingsoplysninger

Revolut kan få adgang til oplysninger, hvis du indleder en betaling til eller modtager en betaling
fra andre Revolut-kunder via Revolut Messenger. Revolut vil f.eks. have adgang til oplysninger,
der oprettes af dig, når du:

anmoder om betaling fra en anden Revolut-kunde via Revolut Messenger

sender en betaling til en anden Revolut-kunde via Revolut Messenger

accepterer eller afviser en betalingsanmodning fra en anden Revolut-kunde via Revolut
Messenger

Hvordan kan du ændre dine Revolut Messenger-indstillinger?

På dashboardet Privatliv kan du slå følgende fra:

udelukkende peer-to-peer-meddelelser

muligheden for, at du kan føjes til gruppechats. Bemærk! Du skal forlade de grupper, du
deltager i, hvis du slet ikke vil modtage meddelelser via gruppechats længere.

Via Revolut Messenger kan du også:

blokere bestemte betroede kontakter, så de ikke kan kontakte dig via Revolut Messenger

fjerne andre brugere fra gruppechats

forlade gruppechats



slette meddelelser, du har sendt via Revolut Messenger. Denne handling vil slette
meddelelsen både for dig som afsender og for modtageren.

Hvor kan du finde flere oplysninger om Revoluts behandling af dine persondata?

Se i vores Privatlivsmeddelelse for kunder. Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger om
privatliv, såsom:

hvilket Revolut-firma, der kontrollerer dine persondata

hvorfor Revolut generelt indsamler og bruger dine persondata

hvordan Revolut deler dine persondata

om Revolut deler dine persondata internationalt

hvor længe Revolut opbevarer dine persondata

hvordan du kan udøve din ret som registreret i henhold til de relevante love om privatliv

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Kontakt dpo@revolut.com, hvis du har spørgsmål vedrørende databeskyttelse i forbindelse med
Revolut Messenger. Vores ekspertteam vil meget gerne hjælpe dig.

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

