
  

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset 

Suoraan jäljempänä oleva PayPal-palvelujen tietosuojakäytäntö koskee sinua ja on voimassa 24. 

toukokuuta 2018 asti.  Sinuun sovellettava päivitetty tietosuojakäytäntö astuu voimaan 25. toukokuuta 

2018 alkaen ja on luettavissa täällä. 

Jos sinut on uudelleenohjattu tälle sivulle www.braintreepayments.com-sivustosta, suoraan jäljempänä 

oleva PayPal-palvelujen tietosuojakäytäntö koskee sinua ja on voimassa 24. toukokuuta 2018 asti. 

Sinuun sovellettava uusi Braintreen tietosuojakäytäntö astuu voimaan 25. toukokuuta 2018 ja on 

luettavissa täällä. Uusi Braintreen tietosuojakäytäntö korvaa kaikki aiemmat tietosuojakäytännöt 25. 

toukokuuta 2018 alkaen. 
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Lue, lataa ja tallenna tämä tietosuojakäytäntö 

Tämä tietosuojakäytäntö koskee PayPalin ja kaikkien siihen liittyvien sivujen, sovellusten ja palvelujen 

tarjoamien tuotteiden, palvelujen, sisältöjen, ominaisuuksien, teknologioiden ja toimintojen käyttöä (näihin 
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viitataan jatkossa yhteisesti termillä "PayPal-palvelut") (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, 

tilanteet, joissa annat tietoja PayPal-palvelujen käytön yhteydessä).  

Luomalla käyttäjätilin, kirjautumalla käyttäjätilille tai käyttämällä PayPal-palveluja hyväksyt tämän 

tietosuojakäytännön ja suostut sen ehtoihin. Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön suostut 

siihen, että PayPal käyttää ja luovuttaa henkilötietojasi sekä valtuutat PayPalin tekemään niin 

tässä tietosuojakäytännössä tarkoitetulla tavalla. 

1. Yleistä 

PayPal-palvelujen ylläpitämiseksi ja petosriskin pienentämiseksi rekisterinpitäjänä toimiva yhtiö PayPal 

(Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (johon viitataan tässä sopimuksessa termillä "PayPal" tai ”me”) pyytää 

sinulta sinua koskevia tietoja, mukaan lukien luotto- tai pankkikortti- ja/tai tilitietosi. Hyväksymällä tämän 

tietosuojakäytännön ja suostumalla sen ehtoihin annat PayPalille luvan tietojesi käsittelyyn 

tietosuojakäytännössä tarkoitetulla tavalla. Tämä tietosuojakäytäntö koskee PayPalin keräämiä tietoja ja 

sitä, kuinka käsittelemme niitä. PayPal suhtautuu tietojesi käsittelyyn erittäin vakavasti, ja käytämme 

tietojasi vain tämän tietosuojakäytännön tarkoittamien ehtojen mukaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä 

termi "tieto" viittaa kaikkiin luottamuksellisiin ja/tai henkilöön liitettäviin tietoihin tai muihin tietoihin, jotka 

liittyvät PayPal-palvelujen käyttäjiin mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asiakkaat ja 

kauppiaat (juridiset henkilöt). 

PayPal ei myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin ilman 

nimenomaista suostumustasi. Voidaksemme tarjota PayPal-palveluja käyttäjillemme, parantaaksemme 

PayPal-palveluita aika ajoin, ja jotta voimme turvata käyttäjiemme edut, luovutamme kuitenkin tietyissä 

tilanteissa eräitä tietojasi kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön lukujen 3, 5 ja 6 kuvailemien 

tarkkojen rajoitusten mukaisesti. On tärkeää, että luet tämän tietosuojakäytännön, sillä se koskee kaikkia 

PayPal-palveluja. 

Tämä tietosuojakäytäntö on tarkoitettu säätelemään käyttäjiemme (mukaan lukien, näihin kuitenkaan 

rajoittumatta, henkilöt, jotka käyttävät PayPal-palveluja kaupankäynnin tai työnsä yhteydessä) PayPal-

palvelujen käyttöä, ellei muuta sopimuksella sovita. 

Muutokset tietosuojakäytäntöön: Kaikki tähän tietosuojakäytäntöön tulevaisuudessa 

tehtävät Päivitykset Käytäntöihin-kohdassa esitettävät muutokset, jotka on jo julkaistu PayPal-

verkkosivuston aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa PayPal-palveluihin rekisteröitymisesi 

hetkellä, ovat osa tätä tietosuojakäytäntöä, ja ne tulevat voimaan Päivitykset Käytäntöihin-

kohdassa määritetyn mukaisesti.  Päivitykset käytäntöihin tarkoittaa ennakkoilmoitusta muutoksista, 

mihin tahansa sinun ja PayPalin väliseen sopimukseen, jotka PayPal voi tarjota saatavillesi kirjallisesti. 
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Mikäli et suostu tämän tietosuojakäytännön ehtoihin, älä rekisteröidy PayPalin käyttäjäksi tai käytä 

PayPal-palveluja. 

Ilmoitus muutoksista: Tähän tietosuojakäytäntöön voidaan tehdä ajan myötä muutoksia, kun PayPal-

palveluihin lisätään ominaisuuksia tai kun palveluja muokataan vastaamaan asiakkaidemme toiveita. 

Voimme muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä milloin tahansa julkaisemalla siitä muokatun version 

verkkosivuillamme.  Annamme sinulle tiedon muokatun tietosuojakäytännön voimaantulopäivämäärästä 

vähintään 30 päivää etukäteen, ellei meillä ole juridisia perusteita menetellä toisin. Voimme julkaista 

tiedonannon Policy Updates (Päivitykset käytäntöihin) -sivullamme ja/tai lähettää ilmoituksen 

sähköpostitse. Muokatun tietosuojakäytännön voimaantulopäivämäärästä alkaen sinun katsotaan 

hyväksyneen kaikki tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset. Mikäli et hyväksy tämän tietosuojakäytännön 

ehtoja, voit sulkea tilisi milloin vain. 

Vieraile tällä PayPal-verkkosivustolla säännöllisesti saadaksesi tietoa viimeisimmästä 

tietosuojakäytännöstä. 

Kolmansien osapuolten verkkosivut: Joillain PayPal-verkkosivustolla olevilla sivuilla on linkkejä 

kolmansien osapuolten verkkosivuille. Näitä sivuja säädellään niiden omien tietosuojakäytäntöjen 

mukaan, ja PayPal ei ole vastuussa niiden toiminnasta, johon katsotaan kuuluvan, näihin kuitenkaan 

rajoittumatta, tietoja koskevat käytännöt. Käyttäjien, jotka lähettävät tietoja kolmansien osapuolten 

sivustoille tai niiden kautta, tulisi tutustua sivustojen noudattamiin tietosuojakäytäntöihin ennen 

tunnistettavissa olevien henkilöön liitettävien tietojen luovuttamista. 

Ei puitesopimus: Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että tämä tietosuojakäytäntö ei muodosta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston maksupalveludirektiivin (2007/64/EY) tai minkään EU- tai ETA 

jäsenmaan näiden direktiivien täytäntöönpanon tarkoittamia ”puitesopimuksia” (mukaan lukien, näihin 

kuitenkaan rajoittumatta, Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2009 maksupalveluasetukset). 

Erityinen huomautus lapsiin liittyen: Lapset eivät ole oikeutettuja käyttämään PayPal-palveluja ja 

pyydämme, etteivät alaikäiset (alle 18-vuotiaat) lähetä meille henkilötietojaan tai käytä PayPal-palveluja. 

Takaisin ylös 

2. Keräämämme tiedot 

Vaaditut tiedot: Avataksesi PayPal-tilin tai käyttääksesi PayPal-palveluja sinun täytyy antaa nimesi, 

osoitteesi, puhelinnumerosi sekä sähköpostiosoitteesi. Tehdäksesi maksuja PayPal-palvelujen 
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välityksellä sinun täytyy antaa luotto- tai pankkikorttitietosi (credit tai debit) tai tilitietosi. Pyydämme sinua 

myös valitsemaan kaksi eri turvakysymystä (kuten synnyinkaupunkisi tai lemmikkisi nimi). 

Saatamme myös pyytää muita kaupallisia tietoja tai tunnistustietoja, mikäli lähetät tai vastaanotat PayPal-

palveluilla yksittäisiä suuria maksuja, jos PayPal-palveluilla tekemiesi ostojen tai maksujen kokonaisarvo 

on suuri tai jos tarvitsemme tietoja pystyäksemme täyttämään Euroopan lainsäädännön mukaiset 

rahanpesun vastaiset velvoitteitteemme. 

Laitteesi käyttäminen: Käyttäessäsi PayPal-palveluja millä tahansa laitteella (riippumatta siitä, oletko 

yhteydessä PayPaliin langattomasti, kiinteällä yhteydellä tai muulla tavalla) saatamme kerätä ja tallentaa 

laitteesi kirjautumistietoja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, laitteen tunnistetiedot) sekä 

sijainnin PayPal-palvelujen tarjoamiseksi. 

Valokuvat: Jos käytät tiettyjä tarjoamiamme toimintoja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, 

mobiilisovelluksen PayPal POS -toimintoa), voimme pyytää sinua lataamaan kuvan itsestäsi, jotta nämä 

erikoispalvelut toimitetaan. Kasvojesi on oltava tunnistettavissa. Kuvasi on yksinomaan sinun vastuullasi. 

Kanta-asiakastiedot: Jos annamme sinun linkittää kanta-asiakasjärjestelmän jäsenyyden tiliisi, 

saatamme pyytää sinua antamaan kanta-asiakasohjelman jäsenyystunnuksesi. 

Tapahtumatiedot: Lähettäessäsi PayPal-palvelujen avulla rahaa jollekulle tai pyytäessäsi rahaa 

joltakulta pyydämme sinulta tapahtumaan liittyviä tietoja. Näihin tietoihin kuuluu tapahtumassa siirtyvän 

rahan määrä ja tapahtuman tyyppi (tavaroiden tai palvelujen osto, rahan siirto), oston muut tiedot sekä 

kolmannen osapuolen sähköpostiosoite tai puhelinnumero. Lähettäessäsi rahaa toiselle PayPalin 

asiakkaalle sinulta saatetaan lisäksi pyytää henkilötietojesi toimittamista tälle asiakkaalle, jotta tapahtuma 

voidaan saattaa loppuun. PayPal voi saada nämä tiedot myös kyseiseltä asiakkaalta. Keräämme IP-

osoitteen ja muita tunnistustietoja siltä tietokoneelta tai laitteelta, jolla kirjaudut PayPal-tilillesi tai jolla 

käytät PayPal-palveluja, jotta voimme tunnistaa mahdolliset valtuuttamattomat tapahtumat. 

Kolmansien osapuolten tiedot sinusta: Suojellaksemme asiakkaitamme mahdollisilta petoksilta 

tarkistamme tiedot, jotka toimitat maksujen käsittelijöille ja/tai luottotieto- ja 

petostentorjuntavirastoille. Tällaisen varmistuksen yhteydessä saamme näiltä palveluntarjoajilta sinua 

koskevia henkilöön liitettäviä tietoja. Eritoten silloin, kun rekisteröit PayPaliin luotto- tai pankkikortin (credit 

tai debit) tai pankkitilin, käytämme kortin varmistus- ja petostenseulontapalveluja varmistaaksemme, että 

pankki- ja korttitietosi sekä osoitteesi vastaavat PayPalille antamiasi tietoja ja että korttia ei ole ilmoitettu 

kadonneeksi tai varastetuksi. 
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Mikäli PayPal-palvelujen välityksellä lähettämiesi tai vastaanottamiesi maksujen kokonaissumma on suuri 

tai jos sinulla on kauppiaana suppea myyntihistoria, PayPal tarkistaa tietyissä tapauksissa yhtiösi 

taustatiedot hankkimalla tietoja sinusta ja yrityksestäsi sekä mahdollisesti (lainsäädännön puitteissa) 

yrityksesi johtajista, osakkaista ja kumppaneista luottotieto- tai petostentorjuntavirastolta. Jos olet 

PayPalille velkaa, voimme tarkistaa luottotietosi hankkimalla lisätietoja sinusta luottotieto- tai 

petostentorjuntavirastolta lainsäädännön sallimissa rajoissa. PayPal pidättää, omaa harkintavaltaansa 

käyttäen, oikeuden hankkia ja tarkastella ajoittain mitä tahansa tiliä koskevan yrityksen ja/tai kuluttajan 

luottotietojen selvityksen luottotieto- tai petostentorjuntavirastolta, sekä pidättää oikeuden sulkea tili 

luottotietojen tarkistuksessa saatujen tietojen perusteella. 

Jos käytät PayPal-tiliäsi myyntitarkoituksiin, voimme kerätä julkista tietoa yrityksestäsi ja käytöksestäsi 

sosiaalisessa mediassa (kuten sähköpostiosoite, tykkäysten ja seuraajien lukumäärä) siltä osin kuin on 

oleellista, jotta voimme arvioida tapahtumiasi ja/tai yritystäsi mukaan lukien yrityksen ja asiakaskunnan 

koot. 

Muiden lähteiden tiedot sinusta: Voimme myös kerätä sinusta tietoa muista lähteistä, joihin kuuluu 

PayPal-konserniin kuuluvat yhtiöt, muut yritykset (niiden tietosuojakäytäntöjen ja sovellettavan 

lainsäädännön rajoissa) sekä muut tilit, joiden uskomme olevan hallinnassasi (joko osittain tai kokonaan). 

Täydentävä vahvistus: Jos emme pysty vahvistamaan lähettämiäsi tietoja tai jos nostat varoja sekillä 

osoitteeseen, joka ei vastaa vahvistettua laskutusosoitettasi tai osoitetta, johon luottokorttisi on 

rekisteröity, voimme pyytää sinua lataamaan tai lähettämään faksilla lisätietoja (kuten kopio ajokortistasi, 

luottokorttisi käyttöhistorian ja/tai vesi-, sähkö- yms. laskun tai muita tietoja, jotka yhdistävät sinut 

kyseiseen osoitteeseen) tai vastaamaan lisäkysymyksiin verkossa vahvistaaksemme tietosi. 

Verkkoliikennetiedot: Verkkoviestintästandardien vuoksi saamme automaattisesti tietää ne verkko-

osoitteet, joilta tulet PayPal-verkkosivustolle tai joille siirryt sivustolta lähtiessäsi. Keräämme myös tietoa 

siitä, millä sivustomme sivuilla käyt, IP-osoitteista, käyttämästäsi selaintyypistä ja vierailujesi 

ajankohdista. 

Evästeet, jäljitteet, paikalliset jaetut kohteet ja vastaavat tekniikat: Vieraillessasi verkkosivuillamme 

tai käyttäessäsi PayPal-palveluja PayPal (ja muut yritykset, joiden kanssa toimimme) voivat asettaa 

pieniä tiedostoja tietokoneellesi tai laitteellesi. Nämä tiedostot voivat olla selaimelta tai asiaan liittyvistä 

sovelluksista tulleita evästeitä, kuvaviittauksia, Flash-evästeitä tai muita paikallisesti jaettuja kohteita 

(yhdessä "Evästeet"). Käytämme evästeitä sinun tunnistamiseesi asiakkaaksi, PayPal-palvelujen, sisällön 

ja mainonnan mukauttamiseen, myynninedistämisen tehokkuuden mittaamiseen, varmistamaan, että tilisi 
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suojaus ei ole vaarantunut, riskin pienentämiseen ja petoksen estämiseen sekä edistämään 

verkkosivustojemme ja PayPal-palveluiden luottamusta ja turvallisuutta. 

Voit vapaasti estää evästeiden käytön, mikäli se on selaimellasi tai sen lisäosilla mahdollista paitsi 

tilanteissa, joissa evästeitä tarvitaan petoksen estämiseksi tai hallitsemiemme verkkosivujen 

turvallisuuden takaamiseksi. Evästeiden käytön kieltäminen voi kuitenkin haitata verkkosivujemme ja 

PayPal-palvelujen käyttöä. 

Katso käyttämiämme tekniikoita koskevat lisätiedot käytännöstämme kohdasta Evästeet, jäljitteet ja 

vastaavat tekniikat . 

Viestintä: Kun olet meihin yhteydessä asiakaspalvelussa tai muussa tarkoituksessa (esim. sähköpostilla, 

faksilla, puhelimitse, twiittaamalla jne.), säilytämme tiedot ja sinulle lähettämämme vastauksemme tilisi 

tiedoissa. 

Kyselylomakkeet, tutkimukset, arvonnat ja profiilitiedot: Tarjoamme käyttäjillemme ajoittain 

mahdollisuutta osallistua kyselyihin, tutkimuksiin ja arvontoihin kerätäksemme demografista tietoa tai 

määrittääksemme käyttäjiemme toiveita ja tarpeita. Jos keräämme henkilöön liitettäviä tietoja näissä 

kyselyissä, tutkimuksissa ja arvonnoissa, kerromme käyttäjillemme, kuinka tietoja käytetään ennen kuin 

he osallistuvat kyseiseen toimintaan. 

Henkilöt, jotka eivät ole PayPal-palvelujen ja -pyyntöjen rekisteröityjä Käyttäjiä: Kun PayPal-

palvelujen rekisteröitynyt käyttäjä yrittää liittää henkilön, joka ei ole PayPal-palveluiden tapahtuman 

rekisteröity käyttäjä (esimerkiksi lähettämällä maksun tai muun etuuden tai pyytämällä maksun kyseiseltä 

henkilöltä), säilytämme tiedot, jotka PayPal-palvelujen rekisteröity käyttäjä lähettää meille, kuten toisen 

henkilön sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron ja/tai nimen. Vaikka näitä tietoja säilytetään tietyn ajan 

sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, emme käytä niitä rekisteröitymättömään henkilöön kohdistuvaan 

markkinointiin. Molemmilla henkilöillä on lisäksi yhtäläinen oikeus päästä heitä koskeviin tietoihin ja 

korjata niitä (olettaen että heidän tietonsa ovat oikein) samoin kuin kaikilla muillakin PayPal-palvelujen 

käyttäjillä. 

Tilitiedot: Tämän tietosuojakäytännön käyttötarkoituksessa tilitietoihin sisältyvät ("Tilitiedot") muun 

muassa: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjänimi, valokuva, IP-osoite, laitetunnus, 

maantieteelliset tiedot, tilinumerot, tilien tyypit, tiliin liittyvien rahoitusvälineiden tiedot, maksutapahtumien 

tiedot, kaupallisten tapahtumien tiedot, asiakkaan tiliotteet ja raportit, tilin asetukset, tunne asiakkaasi -

tarkastusten osana sinusta kerätyt henkilötiedot ja asiakkaan kirjeenvaihto. 

 Takaisin ylös 
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3. Kuinka käytämme keräämiämme Tietoja 

Sisäiset käytöt: Keräämme, tallennamme ja käsittelemme tietojasi palvelimilla, jotka sijaitsevat 

Yhdysvalloissa tai jossain muualla päin maailmaa, jossa PayPalilla on toimitilat. Ensisijainen syy tietojesi 

keräämiselle on turvallisen, sujuvan, tehokkaan ja sinulle yksilöllistetyn käyttökokemuksen tarjoaminen. 

Suostut siihen, että voimme käyttää henkilötietojasi: 

 tapahtumien käsittelyyn ja PayPal-palvelujen tarjoamiseen; 

 henkilöllisyytesi vahvistamiseen esimerkiksi tilin luonnissa ja salasanan palautusprosessissa; 

 valitusten ratkaisussa, palkkioiden keräämisessä ja ongelmien selvittämisessä; 

 riskinhallinnassa ja petosten tai muiden mahdollisesti lainvastaisten ja kiellettyjen tapahtumien 
paljastamisessa, torjumisessa ja/tai oikaisemisessa; 

 käytäntöjen ja sovellettavien käyttäjäsopimusten laiminlyöntien paljastamisessa, torjunnassa ja 
oikaisemisessa; 

 asiakastuen palvelujen tarjoamisessa sinulle; 

 PayPal-palvelujen parantamisessa mukauttamalla käyttöliittymääsi; 

 PayPal-palvelujen suorituksen mittaamisessa ja niiden sisällön ja asettelun parantamisessa; 

 tietotekniikan infrastruktuurin hallinnassa ja suojauksessa; 

 kohdennetun markkinoinnin ja mainonnan tarjoamisessa, palvelun päivitysten tarjoamisessa ja 
PayPal-tilillesi määrittämiisi viestintäasetuksiin perustuvien kampanjatarjousten toimittamisessa 
(katso alla kohta "Yhteydenottomme PayPal-asiakkaisiin") ja toimintoihisi PayPal-palveluja 
käyttäessäsi; ja 

 luottokelpoisuus- ja maksukykytarkistusten suorittamisessa, tietojen oikeellisuuden vertailussa ja 
tietojen tarkistamisessa kolmansilta osapuolilta. 

Kyselylomakkeet, arvonnat, tutkimukset ja profiilitiedot: Jos vastaat valinnaiseen 

kyselylomakkeeseemme tai tutkimukseemme, voimme käyttää niiden tietoja parantaaksemme PayPal-

palveluja, lähettääksemme sinulle markkinointi- ja mainostietoja, järjestääksemme arvontoja tai muulla 

tavoin itse tutkimuksessa tarkemmin selitetyllä tavalla. 

Yhteydenottomme PayPal-asiakkaisiin: Olemme säännöllisesti yhteydessä käyttäjiimme sähköpostitse 

pyydettyjen palvelujemme toimittamiseksi. Otamme yhteyttä käyttäjiimme myös puhelimitse, jotta: 

 voimme ratkaista asiakkaiden PayPal-palvelujen välityksellä tekemiä valituksia ja riitautuksia; 

 voimme vastata asiakaspalveluun lähetettyihin pyyntöihin; 

 voimme ilmoittaa käyttäjillemme, jos uskomme, että heidän tiliään tai tapahtumiaan on käytetty 
laittomiin tarkoituksiin; 

 voimme varmistaa käyttäjän henkilöllisyyttä, yritystä tai tiliä koskevat tiedot; 

 voimme periä saatavia; 

 voimme tehdä asiakaskyselyjä; sekä 

 voimme tutkia epäilyttäviä tapahtumia. 

Käytämme sähköpostiasi tai osoitettasi vahvistaaksemme PayPal-tilisi avaamisen, lähettääksemme 

sinulle tietoja PayPalin välityksellä lähettämistäsi tai saamistasi maksuista (mukaan lukien jäljempänä 

kuvaillut PayPalin mainostamisesta saadut maksut), tiedottaaksemme sinua tuotteitamme ja 

palvelujamme koskevista tärkeistä muutoksista ja lähettääksemme lainsäädännön vaatimia tiedonantoja 



ja muita ilmoituksia. Pääsääntöisesti käyttäjät eivät voi estää tämän tyyppistä viestintää, mutta viestintä 

on luonteeltaan pääosin informatiivista eikä mainontaan liittyvää. 

Lähetämme sähköpostiisi myös muunlaisia viestejä, joita voit hallita. Näihin kuuluu PayPal-uutisia, 

huutokauppavinkkejä, asiakaskyselyjä ja kolmansien osapuolten myynninedistämiseen liittyviä 

ilmoituksia. Voit valita, haluatko saada näistä ilmoituksista osan, kaikki tai et mitään rekisteröinnin 

yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen kirjautumalla PayPal-tilillesi, valitsemalla Oma tili, sitten Profiili 

ja muuttamalla viestintäasetuksia tilin asetuksissa. 

Voimme viestiä kanssasi edellä mainituin tavoin tekstiviestillä (tekstiviestiä kohdellaan sähköpostiviestin 

tavoin viestintäasetuksien hallinnan osalta). 

Tilinpäätöstemme ja taloudelliseen toimintaamme liittyvien tilintarkastusten yhteydessä tilintarkastajat 

saattavat ottaa yhteyttä asiakkaisiimme varmistaakseen, että kirjanpitomme täsmää. Tilintarkastajat eivät 

kuitenkaan voi käyttää henkilöön liitettäviä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Takaisin ylös 

4. Markkinointi 

Voimme yhdistää tietosi toisilta yhtiöiltä keräämiimme tietoihin ja käyttää niitä parantaaksemme ja 

yksilöllistääksemme PayPal-palveluja. Jos et halua meiltä markkinointiin liittyvää viestintää tai osallistua 

mainosten yksilöllistämisohjelmiimme, voit kirjautua tilillesi, valita Oma tili, sitten Profiili ja 

Ilmoitusasetukset ja muuttaa viestintäasetuksiasi tai toimia saamasi viestin tai mainoksen yhteydessä 

annettujen ohjeiden mukaisesti. 

Takaisin ylös 

  

5. Kuinka jaamme tietoja muille PayPal-käyttäjille 

Jos olet rekisteröitynyt PayPal-käyttäjä, muut PayPalin asiakkaat, joille olet lähettänyt maksuja tai jotka 

lähettävät maksuja sinulle PayPal-palvelujen välityksellä, saavat tietää nimesi, sähköpostiosoitteesi, 

puhelinnumerosi (soveltuvissa tilanteissa), jäseneksi liittymisen päivämäärän, vahvistetuilta PayPal-

käyttäjiltä saamiesi maksujen lukumäärän ja tiedon siitä, onko sinulla vahvistetusti hallinnassasi pankkitili. 

Mikäli sinulla on Yritystili, näytämme muille PayPalin asiakkaille myös meille lähettämäsi verkko-osoitteen 

ja asiakaspalvelunyhteystiedot. Lisäksi nämä tiedot sekä muita tietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille 

osapuolille, kun käytät PayPal-palveluja näiden kolmansien osapuolten välityksellä. Luottokorttisi 
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numeroa, pankkitiliäsi tai muita taloudellisia tietoja ei kuitenkaan paljasteta kenellekään, jolle olet 

lähettänyt tai jolta olet saanut maksuja PayPal-palvelujen välityksellä, paitsi jos annat tähän 

nimenomaisen luvan tai jos meidän täytyy luovuttaa tietoja luottokorttisääntöjen, tuomioistuinpäätöksen 

tai muun oikeuskäsittelyn perusteella. 

Jos ostat tavaroita tai palveluja PayPalin välityksellä, voimme välittää myyjälle toimitus- ja 

laskutusosoitteesi tapahtuman yhteydessä. Mikäli myyjälle tekemäsi maksu epäonnistuu tai myöhemmin 

mitätöidään, voimme antaa epäonnistuneen maksun tiedot myyjälle. Edesauttaaksemme valitusten 

ratkaisua voimme antaa ostajalle myyjän osoitteen, jotta tuotteet voidaan palauttaa myyjälle. 

Jos käytät mobiilisovellustamme, voimme jakaa sovelluksella tallentamasi kuvan itsestäsi muille PayPal-

käyttäjille, jotta he voivat tunnistaa sinut. Annat meille luvan käyttää kuvaasi yllämainittuihin tarkoituksiin 

yksinoikeudettomasti, maailmanlaajuisesti, maksuttomasti, siirrettävästi ja alilisensoitavasti. 

Voimme myös kertoa muille käyttäjille sinun olevan heidän paikallisella markkinointialueellaan. Jos et 

halua jakaa näitä sinua koskevia tietoja, voit tarkastella ja hallita näiden tietojen asetuksia 

mobiililaitteellasi. 

Jos käytät PayPalia kirjautumismenetelmänä ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin, saatamme 

jakaa kirjautumistilasi kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa tätä Palvelua kirjautumismenetelmänä, sekä 

henkilökohtaisia ja muita Tilitietoja, joiden jakamiseen suostut niin, että kolmas osapuoli voi tunnistaa 

sinut. PayPal ei salli tällaisen kolmannen osapuolen pääsyä PayPal-tilillesi ja suorittaa maksut Tililtäsi 

tälle kolmannelle osapuolelle vain erityisellä valtuutuksellasi. Voit tarkastella ja hallita tällaisten kauppiaille 

jaettavien tietojen asetuksia ollessasi kirjautuneena PayPal-tilillesi. 

Jos linkität kanta-asiakasjärjestelmän jäsenyyden Tiliisi mobiilisovelluksessamme, voimme jakaa kanta-

asiakasjärjestelmän jäsenyystunnuksen kyseiseen kanta-asiakasjärjestelmään osallistuvien kauppiaiden 

kanssa, kun maksat kauppiaalle PayPalin kautta. Jos poistat kanta-asiakasohjelman jäsenyystunnuksesi 

Tililtäsi, lopetamme kyseisten tietojen jakamisen. 

Työskentelemme kolmansien osapuolten, mukaan lukien kauppiaat, kanssa mahdollistaaksemme tai 

helpottaaksemme maksujen hyväksymistä sinulta tai sinulle PayPal-palvelujen välityksellä. Tämän 

yhteydessä kolmas osapuoli voi luovuttaa meille sinua koskevia tietoja, kuten sähköpostiosoitteesi tai 

puhelinnumerosi, lähettäessään sinulle maksua, tai kun suoritat itse maksua kyseiselle kolmannelle 

osapuolelle. Käytämme näitä tietoja varmistaaksemme, että olet PayPalin asiakas ja, että PayPalia 

voidaan käyttää maksun suorittamiseen. Käytämme tietoja myös ilmoittaaksemme sinulle saamastasi 

maksusta. Voimme myös vahvistaa kolmannelle osapuolelle sinun olevan PayPalin asiakas, jos pyydät 

meitä tekemään niin. Ota huomioon, että kolmansilla osapuolilla, joiden kanssa käyt kauppaa, voi olla 



omat tietosuojakäytännöt, eikä PayPal ole vastuullinen niiden toiminnasta mukaan lukien, näihin 

kuitenkaan rajoittumatta, tietokäytänteistä. 

Jos avaat PayPal-tilin suoraan kolmannen osapuolen verkkosivujen tai sovelluksen välityksellä, kaikki 

tiedot, jotka syötät sivulla tai sovelluksessa (etkä suoraan PayPal-palvelujen välityksellä) jaetaan 

kyseisen kolmannen osapuolen verkkosivun tai sovelluksen omistajan kanssa, ja tietoihisi voidaan 

soveltaa kyseisen toimijan tietosuojakäytäntöjä. 

Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön sinä nimenomaisesti suostut siihen, että joka kerta kun suoritat 

tai yrität suorittaa maksua toiselle PayPalin asiakkaalle (mukaan lukien kauppiaat) PayPal-tilisi 

välityksellä, PayPal voi siirtää edellä mainitut asianmukaiset tiedot kyseiselle asiakkaalleen, joka voi 

sijaita Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, jotta maksu voidaan käsitellä, suorittaa tai sitä voidaan 

muutoin hallita ja jotta maksun tiedot voidaan välittää. Sinä nimenomaisesti suostut myös siihen, että 

PayPal välittää osto-, myynti- tai siirtotapahtumiin liittyvää tietoa tai muita PayPal-mobiilisovelluksen 

toimintaan tarvittavia tietoja (mukaan lukien vähittäismyyntituotteet) kauppiaille ja muille asiakkailleen, 

jotka olet nimenomaisesti valinnut PayPal-mobiilisovelluksella tai vähittäismyyntipäätetuotteella. 

  

Takaisin ylös 

6. Kuinka jaamme tietoja kolmansille osapuolille 

Useimpien pankkien ja rahoitus- ja maksupalveluiden tarjoajien tavoin PayPal tekee yhteistyötä 

kolmannen osapuolen tarjoajien kanssa, jotka tarjoavat tärkeitä toimintoja, joiden ansiosta maksujen 

suorittaminen on meille ja muille yrityskumppaneille helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. Meidän 

täytyy ajoittain luovuttaa näille osapuolille käyttäjätietoja, jotta palvelut voidaan suorittaa. 

Yleisesti ottaen Luxemburgin lainsäädäntö, jota PayPal soveltaa käyttäjätietojen käsittelyyn (tietosuoja ja 

pankkisalaisuus), edellyttää laajempaa avoimuutta kuin useimmat muut EU-lait. Tämän vuoksi PayPal, 

toisin kuin Euroopan unionin verkkopohjaisten palvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajien suuri enemmistö, 

on luetellut tässä tietoturvakäytännössä kaikki kolmannen osapuolen palveluntarjoajat ja liikekumppanit, 

joille saatamme luovuttaa tietojasi, sekä tiedot siitä, mihin tarkoitukseen tiedot luovutetaan ja luovutettujen 

tietojen tyyppi. Linkki kolmansiin osapuoliin on tässä sekä lisäksi alla olevissa kappaleissa a, d ja g. 

Hyväksymällä tämän tietosuojakäytännön ja ylläpitämällä PayPal-tiliä annat suostumuksesi siirtää 

tietojasi kolmansille osapuolille luettelossa mainittuihin käyttötarkoituksiin. 
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PayPal voi päivittää edellä mainitun kolmansien osapuolten luettelon neljännesvuosittain (1.1., 1.4., 1.7. 

ja 1.10.). PayPal ei ala välittää uusissa päivityksissä tarkoitettua uudentyyppistä tietoa, tietoa uusille 

juridisille yksiköille tai uusiin käyttötarkoituksiin ennen kuin 30 vuorokautta on kulunut siitä, kun kyseinen 

luettelo on julkaistu tämän tietosuojakäytännön välityksellä. Sinun tulisi tarkastella PayPali-

verkkosivustoilla olevaa listaa neljännesvuosittain edellä mainittuina päivinä. Mikäli et vastusta uutta 

tietojen luovutuksen päivitystä 30 päivän kuluessa uuden kolmansia osapuolia koskevan luettelon 

julkaisemisesta, sinun katsotaan hyväksyneen luetteloon ja tähän tietosuojakäytäntöön tehdyt muutokset. 

Jos et hyväksy muutoksia, voit sulkea Tilisi ja lopettaa palvelujemme käyttämisen. 

PayPal ei myy tai vuokraa mitään henkilötietojasi kolmansille osapuolille näiden markkinointitarkoituksiin 

ilman erikseen antamaasi suostumusta ja luovuttaa näitä tietoja vain niissä rajoitetuissa tapauksissa ja 

tässä tietoturvakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin. Tähän sisältyvät tiedonsiirrot jäsenvaltioille, jotka 

eivät ole ETA:n jäseniä. 

PayPal-palvelujen tarjoamiseksi voidaan edellyttää tiettyjen keräämiemme tietojen (kuten on esitetty 

kohdassa 2) siirtämistä toiseen PayPal-konsernin yksikköön tai muihin yksiköihin, mukaan lukien 

kohdassa 6 maksuntarjoajina, maksun käsittelijöinä tai tilinhaltijoina viitatut yksiköt (tai vastaavissa 

rooleissa).  Varmistat ymmärtäväsi, että paikallinen lainsäädäntö voi kohdistaa tällaisiin juridisiin 

yksiköihin lakeja, säännöksiä, kyselyjä, selvityksiä tai määräyksiä, jotka voivat vaatia tietojen luovutusta 

asianomaisen valtion asiaankuuluville viranomaisille. Käyttämällä PayPalin Palveluja annat 

suostumuksesi kyseisten tietojen siirtämiselle PayPal-palveluiden tarjoamiseksi sinulle. 

Erityisesti, annat PayPalille luvan suorittaa kaikki seuraavat toiminnot ja autat PayPalia niiden 

suorittamisessa: 

a. Tarpeellisten tietojen luovuttaminen: poliisille ja muille lainvalvontaviranomaisille, 
turvallisuusjoukoille, toimivaltaisille hallintoelimille, hallitustenvälisille elimille ja ylikansallisille 
elimille, toimivaltaisille virastoille (muut kuin veroviranomaiset), osastoille, sääntelyviranomaisille, 
itsesäätelyä harjoittaville viranomaisille ja järjestöille (mukaan lukien, näihin kuitenkaan 
rajoittumatta, kolmannen osapuolen palveluntarjoajan kohdassa "Virastot" viitatut virastot täällä) 
ja muille kolmansille osapuolille mukaan lukien PayPal-konsernin yhtiöt, (i) joiden kanssa meidän 
tulee lain mukaan toimia ja joiden kanssa saamme toimia mukaan lukien, näihin kuitenkaan 
rajoittumatta, Luxemburgin 24.7.2015 päivättyä Yhdysvaltojen Foreign Account Tax Compliance 
Act (FATCA) -lakia koskeva lainsäädäntö sekä 18.12.2015 päivättyä OEDC:n 
raportointistandardia (CRS-lakia) koskeva lainsäädäntö; (ii) joiden voimme olettaa sopivan 
yhteistyöhön kanssamme petosten ja muiden lainvastaisten tai mahdollisesti lainvastaisten 
tapahtumien tutkinnassa, tai (iii) käyttäjäsopimuksen rikkomusten tutkinnassa (mukaan lukien, 
näihin kuitenkaan rajoittumatta, käyttämäsi rahoituslähde tai luotto- tai maksukortin tarjoaja). 
Jos kuulut FACTA tai CRS -lakien piiriin, meidän on ilmoitettava sinulle sinua koskevista tiedoista, 
joita saatamme luovuttaa eri viranomaisille. Lue lisää PayPalin velvoitteista FACTA ja CRS -
lakien puitteissa ja siitä, kuinka ne voivat vaikuttaa sinuun. Huomioi myös tiedot, joita saatamme 
luovuttaa velvoitteiden seurauksena. 
Me ja muut laitokset, mukaan lukien osapuolet, jotka hyväksyvät PayPalin, voimme myös jakaa ja 
käyttää (myös muista maista) tarpeellisia tietoja ja saada pääsyn niihin (mukaan lukien muun 
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muassa petoksentorjuntatoimijoiden tallentamat tiedot), jotta voimme kaikki helpommin arvioida ja 
hallita riskejä (mukaan lukien muun muassa petoksen, rahanpesun ja terroristien rahoittamisen 
torjunta). Ota yhteyttä meihin , jos haluat lisätietoja toimivaltaisista petoksentorjuntavirastoista. 
Lisätietoa näistä virastoista, petostentorjuntavirastoista ja muista kolmansista osapuolista 
saat täältä. 

b. Luovuta tilitiedot immateriaalioikeuksien omistajille, jos nämä ovat esittäneet sovellettavan EU-
jäsenvaltion kansallisen lain nojalla reklamaation PayPalia vastaan tuomioistuimen ulkopuolisten 
tietojen luovuttamisesta immateriaalioikeuksiinsa kohdistuvan rikkomuksen vuoksi, johon on 
käytetty PayPalin Palveluja (esimerkiksi, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta, Saksan 
tavaramerkkilain 19. pykälän 2. momentin 3. kohta tai Saksan tekijänoikeuslain kohdan 101, 
luvun 2, alakohta 3). 

c. Luovuta tarpeelliset tiedot vastauksena luottokorttiyhtiöiden tai siviili- ja rikosoikeuskäsittelyn 
vaatimuksiin. 

d. Jos kauppiaana toimiessasi käytät kolmatta osapuolta PayPalin käyttämiseen tai integroimiseen, 
voimme luovuttaa tällaiselle kumppanille tietoja, joita tarvitaan tällaisen järjestelyn helpottamiseen 
ja ylläpitämiseen (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PayPal-integrointisi tilan, onko 
sinulla aktiivinen PayPal-tili ja työskenteletkö mahdollisesti jo toisen PayPal-integrointikumppanin 
kanssa). 

e. Luovuta tarpeelliset tiedot maksun käsittelijöille, tilintarkastajille, asiakaspalvelun tarjoajille, 
luottotietoyhtiöille ja petoksentorjuntaviranomaisille, rahoitustuotteiden tarjoajille, 
kauppakumppaneille, markkinointi- ja suhdetoimintayhtiöille, operatiivisten palveluiden tarjoajille, 
konserniyrityksille, virastoille, markkinapaikoille ja muille kolmansille osapuolille, jotka on 
lueteltutäällä. Tietojen luovutuksen tarkoituksena on mahdollistaa PayPal-palvelujen tarjoaminen 
sinulle. Kolmansien osapuolten luettelossa on jokaisen kategorian alle listattu ei-tyhjentäviä 
esimerkkejä kolmansista osapuolista (joihin voi kuulua näiden osapuolten oikeudenhaltijoita ja 
oikeusseuraajia), joille tällä hetkellä luovutamme Tilitietojasi tai joille harkitsemme Tilitietojen 
luovutusta, sekä tietojen luovutuksen perustelut ja luovuttamamme tietojen kuvailu (ellei erikseen 
määritelty, lainsäädäntö tai sopimukset velvoittavat näitä kolmansia osapuolia olemaan 
käyttämättä luovutettuja tietoja muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten tiedot on luovutettu). 

f. Luovuta tarpeelliset tiedot edustajallesi tai juridiselle edustajallesi (kuten myöntämäsi valtakirjan 
haltijalle tai sinulle nimetylle holhoojalle). 

g. Luovuta yrityskumppaneidemme ja suhdetoiminnan kootut tilastotiedot. Voimme esimerkiksi 
paljastaa, että tietty prosentuaalinen osuus käyttäjistämme asuu Manchesterissa. Tällainen 
koottu tieto ei ole kuitenkaan sidoksissa henkilötietoihin. 

h. Jaa tarpeelliset Tilitiedot riippumattomille kolmansille osapuolille (lueteltu täällä) seuraavia 
käyttötarkoituksia varten: 

i. Petostentorjunta ja riskienhallinta: petosten estämistä tai riskien arviointia ja hallintaa 
varten.  Jos esimerkiksi käytät PayPal-palveluja ostaaksesi tai myydäksesi tuotteita eBay 
Inc. -yhtiön tai sen tytäryhtiöiden (jatkossa "eBay") palvelujen välityksellä, voimme 
luovuttaa Tilitietojasi eBaylle suojataksemme tilejäsi vilpilliseltä toiminnalta, 
varoittaaksemme sinua havaitessamme tilejäsi koskevaa vilpillistä toimintaa tai 
arvioidaksemme luottoriskejä. 
 
Osana petoksentorjuntaa ja riskinhallintaa voimme myös jakaa tarpeellisia Tilitietoja 
eBayn kanssa tapauksissa, joissa PayPal on asettanut tiliisi pidon tai muun rajoituksen 
tavaroiden myynnin tai oston osalta valitusten, riitautusten, maksunpalautusten ja muiden 
skenaarioiden perusteella. Lisäksi saatamme osana petostentorjunta- ja 
riskienhallintatoimintaamme luovuttaa Tilitietoja eBaylle, jotta se voi käyttää ohjelmiaan 
ostajien ja myyjien arviointia varten. 

ii. Asiakaspalvelu: asiakaspalvelua varten, mukaan lukien auttaminen tilien palveluissa ja 
riitojen ratkaisemisessa (esim. laskutus ja tapahtumat).  

iii. Toimitus: toimituksen ja siihen liittyvien palvelujen yhteydessä PayPalin avulla tehtyjen 
ostojen osalta.  
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iv. Lainsäädännön noudattaminen: rahanpesun torjunnan ja terrorismin vastaisen 
rahoituksen tarkistusvaatimusten noudattamisen edistäminen. 

v. Palveluntarjoajat: mahdollisuus kanssamme sopimuksen solmineille palveluntarjoajille 
tukea yritystoimintaamme, kuten petoksentorjunta, laskujen perintä, markkinointi, 
asiakaspalvelu ja tekniset palvelut. Sopimusten sanelemana kyseiset palveluntarjoajat 
käyttävät tietojasi vain meille suorittamiensa palvelujen yhteydessä eivätkä omaksi 
hyödykseen. 

Sulautumiset tai yrityskaupat: Niin kuin mikä tahansa muukin yhtiö, PayPal voi tulevaisuudessa 

sulautua toiseen yhtiöön tai toinen yhtiö voi ostaa sen. Jos toinen yhtiö ostaa PayPalin, suostut siihen, 

että seuraajana toimiva yhtiö pääsee käsiksi PayPalin hallinnoimiin tietoihin mukaan lukien asiakkaiden 

Tilitiedot, ja tämä tietosuojakäytäntö sitoo jatkajana toimivaa yhtiötä, ellei tietosuojakäytäntöön tehdä tai 

kunnes siihen tehdään muutoksia. 

Kolmansien osapuolten verkkosivut: Jos avaat PayPal-tilin suoraan kolmannen osapuolen 

verkkosivujen tai sovelluksen välityksellä, kaikki tiedot, jotka syötät sivulla tai sovelluksessa (etkä suoraan 

PayPal-verkkosivustolla) jaetaan kolmannen osapuolen verkkosivun tai sovelluksen omistajan kanssa. 

Näitä sivuja koskevat niiden omat tietosuojakäytännöt, joihin suosittelemme sinua tutustumaan ennen 

kuin luovutat niille henkilötietojasi. PayPal ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sisällöstä tai 

tietokäytännöistä. 

Takaisin ylös 

7. Rajat ylittävä tietojen siirto 

PayPal on sitoutunut suojelemaan tietojasi asianmukaisesti riippumatta siitä missä tietoja säilytetään, ja 

silloin kun niitä siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Takaisin ylös 

8. Tietojenkäyttösi ja PayPal-palvelujen käyttösi 

Helpottaakseen PayPalin käyttäjien välisiä tapahtumia, PayPal-palvelut antavat sinulle rajoitetun pääsyn 

toisten käyttäjien toimitus- ja yhteystietoihin. Myyjät voivat nähdä ostajan käyttäjätunnuksen, 

sähköpostiosoitteen ja muut toimitus- tai yhteystiedot, ja ostajat voivat nähdä myyjän käyttäjätunnuksen, 

sähköpostiosoitteen ja muut yhteystiedot. 

Hyväksyt, että voit käyttää toisten PayPalin käyttäjien henkilöön liitettäviä tietoja, joihin pääset käsiksi 

PayPal-palvelujen välityksellä, PayPaliin liittyvän viestinnän yhteydessä tai PayPalin välityksellä tehdyn 

tapahtuman yhteydessä, vain: (a) PayPaliin liittyvässä viestinnässä, joka ei ole pyytämätöntä mainontaa, 

(b) PayPal-maksuja tai PayPalin välityksellä tehtyjä tapahtumia täydentäviin toimintoihin (esim. vakuutus, 
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toimitus ja ilmoitukset petoksista) ja (c) muuhun tarkoitukseen, johon toinen käyttäjä suostuu sen jälkeen, 

kun kyseinen tarkoitus on hänelle riittävällä tavalla selvitetty. 

Kaikissa tapauksissa sinun täytyy antaa muille käyttäjille mahdollisuus poistaa tietonsa tietokannastasi ja 

tarkastella kaikkia heistä keräämiäsi tietoja. Laajemmin katsottuna sinun täytyy noudattaa kaikkia 

soveltuvia yksityisyyttä koskevia säännöksiä erityisesti markkinointisähköpostien lähetykseen liittyen. 

PayPal ei hyväksy roskapostin lähettämistä. Toteutamme roskapostin vastaista käytäntöämme erittäin 

tiukasti. Ota meihin yhteyttä ilmoittaaksesi PayPaliin liittyvästä roskapostista. 

Takaisin ylös 

9. Tietoturva 

PayPal on sitoutunut käsittelemään asiakastietojasi korkeiden tietoturvastandardien mukaisesti. 

Käytämme tietoteknisiä suojamenetelmiä kuten palomuureja ja tiedonsalausta, hallitsemme fyysistä 

pääsyä rakennuksiimme ja arkistoihimme ja annamme valtuudet käsitellä henkilötietoja vain sellaisille 

työntekijöillemme, joiden täytyy käsitellä niitä työnsä suorittamiseksi. 

Lisätietoa PayPalin turvakäytännöistä saat turvallisuuslausekkeistamme. 

PayPal-tilisi turvallisuus riippuu myös siitä, kuinka suojelet käyttäjätilisi salasanaa. Salasanaa ei saa 

antaa kenellekään. PayPalin edustajat eivät koskaan kysy salasanaasi, joten kaikkia sähköposteja tai 

muita viestejä, joissa pyydetään salasanaasi, tulee kohdella valtuuttamattomasti lähetettyinä ja 

epäilyttävinä ja ne tulee lähettää eteenpäin osoitteeseen spoof@paypal.com. Jos kuitenkin luovutat 

PayPal-salasanasi kolmannelle osapuolelle mistä tahansa syystä mukaan lukien tilanteet, joissa kolmas 

osapuoli lupaa tarjota sinulle lisäpalveluja kuten käyttäjätilien yhdistämistä, kolmas osapuoli pääsee 

käsiksi tiliisi ja henkilötietoihisi, ja sinua saatetaan pitää vastuullisena toimista, jotka on tehty salasanasi 

avulla. Jos uskot, että joku on saanut tietää salasanasi, vaihda salasanasi välittömästi kirjautumalla tilille 

ja muuttamalla profiilisi asetukset. Lisäksi sinun tulee ottaa meihin yhteyttä välittömästi. 

Takaisin ylös 

10. Tietojesi hallinta ja muuttaminen 

Voit tarkastella meille antamiasi henkilötietoja ja tehdä milloin tahansa muutoksia näihin tietoihin tai 

PayPal-tilisi asetuksiin kirjautumalla käyttäjätilillesi PayPal-verkkosivustolla ja valitsemalla sivun Oma tili, 

sitten Profiili ja valitsemalla haluamasi muutokset. Voit myös sulkea käyttäjätilisi PayPal-verkkosivustolla. 

Jos suljet PayPal-tilisi, merkitsemme tilisi tietokantaamme suljetuksi, mutta säilytämme siellä Tilitietosi. 
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Tämä on tarpeellista esimerkiksi petosten estämiseksi, sillä muuten petoksia yrittävät henkilöt voisivat 

välttyä tunnistukselta yksinkertaisesti sulkemalla tilinsä ja avaamalla uuden. Jos suljet tilisi, emme 

kuitenkaan käytä tunnistettavissa olevia henkilöön liitettäviä tietojasi mihinkään muuhun tarkoitukseen, 

emmekä myy tai jaa niitä kolmansille osapuolille, ellei se ole välttämätöntä petosten estämiseksi ja lakia 

valvovien viranomaisten auttamiseksi tai ellei lainsäädäntö sitä vaadi. 

Takaisin ylös 

11. Vastuullisuus 

Yksityisyydensuojasta vastaava toimistomme varmistaa, että päivittäinen toimintamme noudattaa tätä 

tietosuojakäytäntöä. Jos haluat käyttää oikeuttasi käsitellä tietojasi tai jos sinulla on kysymyksiä tästä 

tietosuojakäytännöstä, PayPalin tietokäytännöistä tai asioimisestasi PayPalin kanssa, voit ottaa meihin 

yhteyttä tällä lomakkeella tai soittamalla asiakaspalvelun numeroon, jonka löydät verkkosivuiltamme, tai 

kirjeitse osoitteeseen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal L-2449, 

Luxembourg. 

Takaisin ylös 
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