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Apžvalga

Šis pranešimas taikomas tavo naudojimuisi mūsų tarpusavio pokalbių ir grupinių pokalbių
žinučių paslaugomis, kurias teikiame „Revolut“ programėlėje. Šiame pranešime šias paslaugas
kartu vadiname Revolut Messenger.

Šiame pranešime pateikiama daugiau informacijos apie tai, kaip veikia „Revolut Messenger“.
Visų pirma, šiame pranešime pateikiama svarbi privatumo informacija, kurią turėtum žinoti, kai
naudojiesi „Revolut Messenger“.

Naudodamasis „Revolut Messenger“, turėtum atidžiai perskaityti šį pranešimą kartu su „Revolut“:

Klientų privatumo pranešimu,

Privatiems naudotojams taikomos sąlygos

Bendruomenės normos

Ši šiame pranešime nurodyta informacija taikoma papildomai prie informacijos, nurodytos
„Revolut“ klientų privatumo pranešime.

Kai naudojiesi „Revolut Messenger“, sutinki su „Revolut“ asmeninėmis sąlygomis ir supranti
„Revolut“ bendruomenės normas.

Kas yra „Revolut Messenger“?

„Revolut Messenger“ – tai programėlėje veikianti žinučių paslauga, kuria „Revolut“ klientai gali
naudotis norėdami vienas kitam siųsti žinutes.

Tarpusavio žinutes gali siųsti tik tiems „Revolut“ klientams, kurie yra tavo kontaktų sąraše ir kurie
turi tave savo kontaktų sąraše, arba klientams, kuriems atlikai arba iš kurių gavai mokėjimą per
„Revolut“. Šiuos asmenis vadiname tavo patikimais kontaktais.

Grupės pokalbyje dalyvauti gali tik jei:

tave pridėjęs asmuo yra patikimas kontaktas; arba

priėmei asmens, kuris nėra patikimas kontaktas, kvietimą prisijungti prie grupės.

Ar „Revolut“ gali skaityti tavo žinutes?

„Revolut“ negalės skaityti tavo pranešimų, bet galės matyti informaciją, susijusią su bet kokiais
mokėjimais, kuriuos atlieki ar gauni per „Revolut“.

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


Žinutės

Tavo „Revolut“ žinutės užšifruojamos nuo pradžios iki galo. Tai reiškia, kad „Revolut“ niekada
negalės pasiekti jokios žinutės, kurią išsiųsi per „Revolut Messenger“.

Kita informacija

Nors „Revolut“ tavo žinučių pasiekti negali, turėsime šiek tiek informacijos apie tai, kaip
naudojiesi „Revolut Messenger“, įskaitant:

žinutės išsiuntimo ar gavimo laiką ir datą;

kito (-ų) „Revolut“ kliento (-ų), su kuriuo (-iais) kalbiesi, tapatybės informaciją;

užšifruoto pokalbio seanso atidarymo ar pakartotinio atidarymo laiką ir datą.

Mokėjimo informacija

„Revolut“ gali pasiekti informaciją, jei per „Revolut Messenger“ inicijuoji mokėjimą kitiems
„Revolut“ klientams arba gauni mokėjimą iš jų. Pavyzdžiui, „Revolut“ turės prieigą prie bet kokios
informacijos, sugeneruotos, kai tu:

prašai mokėjimo iš kito „Revolut“ kliento per „Revolut Messenger“;

siunti mokėjimą kitam „Revolut“ klientui per „Revolut Messenger“;

priimi ar atmeti mokėjimo prašymą iš kito „Revolut“ kliento per „Revolut Messenger“.

Kaip galima pakeisti „Revolut Messenger“ parinktis?

Programėlės privatumo valdymo skydelyje gali:

visiškai išjungti tarpusavio žinučių siuntimą;

išjungti galimybę būti įtrauktam į grupės pokalbius (dėmesio – turėsi palikti visas esamas
grupes, kuriose esi įtrauktas, jei norti apskritai nebegauti pranešimų per grupės pokalbius).

Programėlėje „Revolut Messenger“ taip pat gali:

užblokuoti konkrečius patikimus adresatus, kad jie negalėtų su tavimi susisiekti per „Revolut
Messenger“;

pašalinti kitus klientus iš grupės pokalbių;

išeiti iš grupės pokalbių;

ištrinti visas žinutes, kurias siuntei per „Revolut Messenger“. Tai padarius, žinutė bus
pašalinta tiek tau, siuntėjui, tiek gavėjui (-ams).



Kur galima rasti daugiau informacijos apie tai, kaip „Revolut“ tvarko tavo asmens duomenis?

Peržiūrėk mūsų Klientų privatumo pranešimą. Jame yra daug svarbios privatumo informacijos,
pavyzdžiui:

kuri „Revolut“ įmonė yra tavo asmens duomenų valdytoja;

kodėl „Revolut“ paprastai renka ir naudoja tavo asmens duomenis;

kaip „Revolut“ bendrina tavo asmens duomenis;

kodėl „Revolut“ bendrina tavo asmens duomenis tarptautiniu mastu;

kiek laiko „Revolut“ saugo tavo asmens duomenis;

kaip gali pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis pagal atitinkamus privatumo
įstatymus.

Į ką turėtum kreiptis kilus klausimų?

Jei turi su duomenų apsauga susijusių klausimų dėl „Revolut Messenger“, susisiek su
dpo@revolut.com. Mūsų ekspertų komanda mielai tau padės.

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

