Politika ochrany osobních údajů klientů PP MONEY TRANSFER s.r.o. a politika Cookies.
Zveřejněním svých údajů na webu souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů a informací (dále jen
„zásady“).
Ochrana údajů
Správa webu www.PaymentPlanet.eu (dále jen „stránka“) nemůže při registraci a používání funkcí
stránky třetím stranám přenášet ani sdělovat informace poskytnuté uživatelem (dále jen „uživatel“), s
výjimkou případů popsaných právními předpisy země, na jejímž území uživatel provádí. jejich činnosti.
Přijímejte osobní informace
Pro komunikaci na Stránce (odeslání zprávy nebo otázky zaměstnancům platebního systému PP MONEY
TRANSFER - dále v textu „PS“) je uživatel povinen zadat některé osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní
číslo atd.). e-mailová adresa). Pro ověření poskytnutých údajů si web vyhrazuje právo požadovat
potvrzení identity online nebo offline.
Použití osobních údajů
Tento web používá osobní informace uživatele k údržbě a ke zlepšení kvality poskytovaných služeb.
Zaměstnancům PS mohou být poskytnuty části osobních informací, pokud je poskytnutí těchto informací
nezbytné pro zodpovězení otázky nebo zprávy uživatele. Web vynakládá veškeré úsilí, aby udržel
bezpečnost osobních údajů Uživatele. Osobní údaje mohou být zpřístupněny v případech stanovených
zákonem nebo v případě, že správa usoudí, že jsou nezbytná podobná opatření k zajištění souladu s
právním procesem, soudním rozhodnutím nebo právním procesem Uživatele nezbytným pro práci se
Stránkou. V ostatních případech nebudou informace, které Uživatel převede na Stránku, za žádných
okolností přeneseny na třetí strany.
Komunikace
Poté, co Uživatel zadá osobní údaje (odešle zprávu PS), obdrží e-mailovou zprávu potvrzující jeho
úspěšnou registraci. Uživatel má právo kdykoli změnit nebo smazat své osobní údaje zasláním příslušné
zprávy ze stránky webové stránky, přičemž v něm uvede frázi „ZMĚNIT DATA“ nebo „VYMAZAT DATA“.
Po změně údajů nebo bezprostředně před jejich smazáním bude Uživatel informován e-mailem o změně
/ vymazání svých osobních údajů.
Doporučení
Stránka může obsahovat odkazy na jiné stránky. Tento web nenese odpovědnost za zásady údržby,
kvality a zabezpečení těchto stránek. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na
informace zveřejněné přímo na těchto stránkách.
Bezpečnost
Stránka zajišťuje zabezpečení uživatelského účtu před neoprávněným přístupem.
Změnit oznámení
Web si vyhrazuje právo provádět změny zásad bez dalších oznámení. Inovace vstupují v platnost od
okamžiku jejich zveřejnění. Uživatel může nezávisle sledovat změny v zásadách.

