
 
 

 

PayPal Holdings Inc.גלובליים עסקים במגוון מחזיקה, בעולם הגדולה האלקטרוני המסחר חברת,  ,
 הקימה PayPal Holdings Inc.. באינטרנט ולשלם למכור, לקנות אנשים מיליוני למאות מאפשרת ובכך
 הבטוח השימוש את לקדם כדי, גלובלי( PayPal Global Asset Protection Team) נכסים על להגנה צוות

 לצורך ובינלאומיות פדרליות, מקומיות חוק אכיפת רשויות עם פעולה לשתף וכדי שלה בפלטפורמות
 .לדין והעמדתם עבריינים מעצר

 

 השירות ורמות החוק אכיפת רשויות של חקירות עבור משאבים
 

PayPal Holdings Inc. רשומות לחפש החוק אכיפת רשויות לעובדי שתאפשר חדשה מערכת פיתחה 
 :ובבטחה במהירות PayPal של לפלטפורמה הקשורות חקירות עבור

 

Safety Hub – PayPal Law Enforcement Tool (תוחיטבה זכרמ - (laPyaP הוא  כלי אכיפת החוק של 
 תובעים, שופטים, לשוטרים לאפשר ונועד העולם ברחבי שהושק חדש אינטרנט טופס

 אפשרות כולל, PayPal-מ נתונים לקבלת בקשות להגיש ממשלתיות וסוכנויות ציבוריים
 זה                                  באתר. משפט בית צו כגון - התומכים המסמכים להעלאת

(.comcorphttps://safetyhub.paypal)  שיעברו החוק אכיפת רשויות עובדי רק להשתמש יוכלו 
 .  אימות תהליך
 בדואר או בפקס נתונים שליחת של הקודם התהליך את מחליף זה חדש אינטרנט טופס

 יטופלו Safety Hub – PayPal Law Enforcement Tool דרך שיוגשו בקשות. אלינו אלקטרוני
 .עסקים ימי 10-כ תוך ויעובדו שלנו הצוות ידי-על ידני באופן

 
 

 
  PayPal-מ נתונים לקבלת בקשות הגשת עבור הדרישות

 

  דרך שיוגשו בקשות
Safety Hub – PayPal Law Enforcement Tool המשפטיות בדרישות לעמוד חייבות ידני ובתהליך 

 :הבאות

 אל ממוענות להיות חייבות הן  , PayPal Pte. Ltd.המידע מאגר בעל של הישות שם,  

 .ישראל PayPal משתמשי של

 הבקשה מגיש של הלוגו את הכולל מודפס רשמי מסמך להיות חייבות הן. 

 לחקירה האחראי חוקה אכיפת רשות עובד ידי-על חתומות להיות חייבות הן. 

רשות ידי-על הנתונים מתבקשים לו שבהתאם הרלוונטי החוק את לאזכר חייבות הן 
 .החוק אכיפת

 

 : הבא המידע את לכלול הבקשות כל על, בנוסף

 

 וכתובת הפקס מספר, הטלפון מספר, הכתובת, עובד הוא שבה המחלקה, העובד שם 
   שלו האלקטרוני הדואר

 אחרים זמינים נתונים או העסקאות פרטי, הידועות האלקטרוני הדואר כתובות כל 
  PayPal משתמש זיהוי לצורך

 אל קשור הוא שבו והאופן שנדרש המדויק המידע PayPalהחקירהואל    

 

https://safetyhub.paypalcorp.com/


חשובות:הערות
 

 
מ שירותים המקבלים משתמשים על רק חל-PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A ,.

 לתהליך בתגובה למעט, מסוימים משתמשים אודות מידע לגלות ניתן לא כי לב שים
 .מניעתית לבקשה או'( וכו מחייבים חוקים, משפט בית צו) מחייב

 
מצבים, לדוגמה) מסוימים חקירות סוגי ועבור מיוחדות בנסיבות רק תינתן עדיפות 

 . כראוי צוינה הבקשה דחיפות כאשר ורק'(, וכו חיים בסיכון הכרוכים

 

 

 

 

 

  

 מקוצר מידע

 
 .  :.PayPal Pte. Ltd המדויק הישות שם

 

   :euinvestigations@paypal.comכללית אלקטרוני דואר כתובת
 

 - תוחיטבה זכרמ) Safety Hub – PayPal Law Enforcement Tool ל קישור

 (laPyaP כלי אכיפת החוק של : .comcorphttps://safetyhub.paypal  
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As the world’s leading payment service, PayPal Holdings Inc’s global portfolio of 
businesses enables hundreds of millions of people to pay online. Paypal Holdings Inc. 
established the PayPal Global Asset Protection team to promote the safe use of its 
platforms, enhance the user experience and to collaborate with local, national and 
international police in apprehending and prosecuting criminals. 
 

Resources for Law Enforcement Investigations and Service Levels 

 
PayPal Holdings, Inc. developed a new system to enable law enforcement officers seeking 
records for investigations related to the PayPal platform quickly and securely: 

 
Safety Hub - PayPal Law Enforcement Tool is a new online webform launched globally and 
designed for Police forces, judges, public prosecutors and government agencies to submit 
their PayPal data requests, inclusive of uploading their supporting documents - such as court 
orders. This site (https://safetyhub.paypalcorp.com) may only be used by law enforcement 
personnel who will go through an authentication process.   

 
This new webform has replaced the previous process of faxing or emailing data to us. 
Requests submitted via Safety Hub are still handled manually by our team and are processed 
in approximately 10 working days. 

 
Requirements for submitting PayPal data requests 

 

Requests submitted through Safety Hub and via manual process must comply with the 
following legal requirements: 
 

 Must be Addressed to PayPal Pte. Ltd., which is the entity name of the data controller of the 
Israeli PayPal users. 

 
 Must be a Typed official document bearing the logo of the requestor 

 
 Must be Signed by the law enforcement officer in charge of the investigation 

 
 Must quote the applicable act or law under which the LE agency is requesting the data 

under. 
 

Also, all requests should include:  
 
 Officer’s name, department, street address, telephone, fax and email address.   

 
 All known email addresses, transaction details, or any other data available to identify 

the PayPal user.  
 

https://safetyhub.paypalcorp.com/


 Exactly what information is required, how it pertains to PayPal and your investigation  
 

 
 

IMPORTANT NOTES:  
 
 Applicable only to those users who receive services from PayPal Pte. Ltd., be 

advised that some users’ information may not be disclosed unless in response 

to a compulsory process (court orders, compulsory acts or laws etc.) or 

proactive referral. 

 
 Priority will be given only in particular circumstances and investigation types 

(ie. life threatening issues etc.) and only where the sense of urgency is 

appropriately specified.  

 
 We are unable to respond to request from officers concerning their own 

personal PayPal account. 

 
 
 

 

 

 

Quick takeaways 
 
Correct Entity name: PayPal Pte. Ltd. 
 
General Email: euinvestigations@paypal.com  
 
LERS link: https://safetyhub.paypalcorp.com 
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