Sebagaimana Anda ketahui melalui pengumuman eBay Inc. pada tanggal 30
September 2014, kami berencana memisahkan eBay Inc. menjadi 2 perusahaan
dagang terbuka yang independen, yakni eBay Marketplace dan PayPal.
Sebagai hasil dari pemisahan ini, kini terdapat dua tim Perlindungan Aset Global
terpisah yang mendukung perusahaan eBay dan PayPal yang baru, masing-masing
memiliki sistem yang memungkinkan Penegak Hukum mengirimkan permintaan
data pengguna dan riwayat transaksi secara resmi sesuai proses terbaru dan
berkesinambungan yang telah digunakan oleh mitra global kami.
Kedua perusahaan tersebut akan menjaga hubungan yang transparan, produktif,
dan kolaboratif dengan komunitas penegak hukum, dan konten informasi yang
disediakan pun akan tetap pada standar yang sama. Sama seperti perusahaan baru
lainnya, akan ada sedikit perubahan layanan, dan kami berkomitmen untuk
memberikan informasi lengkap sebelumnya kepada Anda.
Portofolio global dari bisnis PayPal Holding, Inc. memungkinkan ratusan juta orang
melakukan pembayaran online. PayPal Holdings, Inc. membentuk Tim Perlindungan
Aset Global untuk mempromosikan penggunaan platformnya yang aman dan untuk
bekerja sama dengan penegak hukum setempat dan internasional, serta pihak
federal dalam mengusut maupun menuntut pelaku kejahatan. Keseriusan kami di
area ini ditunjukkan dengan melakukan penangkapan dan membangun kepercayaan
kepada masyarakat, penegak hukum, serta mitra industri.
Sumber Informasi untuk Pemeriksaan Penegakan Hukum dan Tingkat Layanan
PayPal Holdings, Inc. mengembangkan sistem yang memungkinkan petugas
penegak hukum meminta data untuk pemeriksaan terkait platform PayPal secara
cepat dan aman:
Safety Hub – Alat Bantu Penegakan Hukum PayPal adalah formulir web online
yang dirancang untuk lembaga penegak hukum dan pemerintah untuk mengirim
permintaan data PayPal, termasuk mengunggah dokumen pendukung seperti kop
surat, perintah pengadilan, dan surat panggilan pengadilan. Situs ini
(https://safetyhub.paypal.com) hanya dapat digunakan oleh petugas penegak
hukum yang akan melakukan proses otentikasi. Situs Safety Hub menggantikan
proses permintaan pengiriman surat, faks, atau email sebelumnya kepada kami.
Semua permintaan harus dikirim melalui Safety Hub – Alat Bantu Penegakan Hukum
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PayPal masih ditangani secara manual oleh tim kami dan diproses sekitar 10 hari
kerja.
Persyaratan untuk Permintaan Data PayPal
Permintaan yang dikirim melalui Safety Hub harus mematuhi persyaratan hukum di
bawah ini:
Harus dialamatkan ke PayPal Holdings, Inc.
Harus berupa dokumen resmi yang mencantumkan logo pemohon.
Harus ditandatangani oleh petugas kelembagaan atau pengadilan yang berwenang
untuk menerbitkan perintah resmi.
Selain itu, semua permintaan harus mencantumkan:
• Nama, departemen, alamat jalan, telepon, alamat email, dan faks pemohon.
• Informasi sebanyak mungkin tentang subjek (kami dapat menemukan rekening
dengan Alamat Email, nomor rekening PayPal, nomor Transaksi PayPal, atau
informasi keuangan).
• Informasi yang dibutuhkan dan keterkaitannya dengan PayPal serta pemeriksaan
Anda.
Catatan Penting: Prioritas hanya akan diberikan dalam keadaan dan jenis
pemeriksaan tertentu (misalnya: masalah yang mengancam hidup, dll.) dan hanya
jika tingkat kepentingannya ditentukan secara tepat. PayPal Holdings, Inc. berhak
menentukan tingkat kepentingan berdasarkan penilaian atas fakta yang diketahui.
Kebijakan Testimoni:
PayPal Holdings, Inc., GAP [Global Asset Protection/Pemeriksaan Perlindungan Aset
Global] tidak memberikan dukungan testimoni di pengadilan secara pribadi dalam
kaitannya dengan permintaan data dan riwayat transaksi pengguna dari penegak
hukum. Otentikasi data PayPal Holdings, Inc. [GAP] bersifat otomatis berdasarkan
hukum dan tidak memerlukan testimoni dari pemegang data. Jika diperlukan
bentuk sertifikasi khusus {pernyataan saksi, dsb.}, silakan lampirkan pada
permohonan data Anda dan kirimkan melalui alat Penegakan Hukum Safety Hub.
Penanganan Cepat
Nama Entitas yang Benar: PayPal Holdings, Inc.
Email Umum untuk Petugas LE/Pemerintahan: Lawenforcement@paypal.com
Safety Hub – tautan Alat Bantu Penegakan Hukum PayPal:
https://safetyhub.paypal.com
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Laporan Resmi - http://www.ebayinc.com/in_the_news/story/ebay-paypal-becomeindependent-companies-2015
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