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© 2015 PayPal.  Med enerett.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

 

Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

1. Betalingsbehandlere 

 

HSBC Bank Plc 

(Storbritannia, Irland), 

HSBC Merchant Services 

LLP (Storbritannia), Bank 

of America (Storbritannia, 

USA, Italia, og India), 

Discover Financial 

Services (USA), JPMorgan 

Chase Bank (Storbritannia, 

USA), BNP Paribas 

(Frankrike), Netgiro 

(Sverige), StarFinanz 

(Tyskland), Wells Fargo 

(Irland, USA), American 

Express (USA), National 

Westminster Bank PLC 

(Storbritannia), OmniPay 

Limited (Irland), Australia 

og New Zealand Banking 

Group Limited (Australia), 

ANZ National Bank Limited 

(New Zealand) og 

Transaction Network 

Services Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester og 

svindelundersøkelser. 

Navn, adresse, opplysninger om 

brukerens 

finansieringsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner 

 

Deutsche Bank AG 

(Tyskland, Nederland, 

Frankrike, Spania) 

For behandling av direkte 

belastning i Tyskland, Nederland, 

Frankrike og Spania. 

Navn, transaksjonsdato, beløp, 

valuta og brukerens 

bankkontoinformasjon. 

 
Royal Bank of Scotland plc Benyttes til betalingsbehandling All kontoinformasjon med unntak 
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Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

(Storbritannia) ('RBS') og håndtering av 

transaksjonstvister for PayPal-

brukere når disse brukerne inngår 

transaksjoner med en forhandler 

som bruker PayPal-tjenesten via 

RBS-tjenesten. 

for opplysninger om brukerens 

finansielle instrumenter. 

 

Visa Europe Ltd 

(Storbritannia) herunder 

Visas VMAS-system, 

Mastercard International 

Incorporated  (USA) 

herunder Mastercards 

MATCH-system 

Benyttes til å dele risiko- og 

svindelinformasjon i 

betalingskortselskapets 

obligatoriske database 

vedrørende driften av en 

forhandlerkonto og dermed 

redusere eksponering for svindel 

og brudd på 

betalingskortordningens regler og 

standarder. 

Alle kontoopplysninger på 

forhandlerkonto, og 

omstendigheter og drift av 

kontoen 

 
Global Payments UK LLP 

(Storbritannia) 

Benyttes til betalingsbehandling, 

svindelkontroll og håndtering av 

transaksjonstvister for PayPal-

brukere når disse brukerne inngår 

transaksjoner med en forhandler 

som bruker PayPal-tjenesten via 

Global Payments-tjenesten. 

Navn, adresse, opplysninger om 

brukerens 

finansieringsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner 

 

WorldPay (Storbritannia) 

Limited, Worldpay AP 

Limited, (Storbritannia) 

Worldpay .  (Nederland) 

Benyttes til betalingsbehandling, 

svindelkontroll og håndtering av 

transaksjonstvister for PayPal-

brukere når disse brukerne inngår 

transaksjoner med en forhandler 

som bruker PayPal-tjenesten via 

Worldpay-tjenesten. 

All kontoinformasjon med unntak 

av opplysninger om brukerens 

finansielle instrumenter 

 American Express Travel Benyttes til betalingsbehandlings- Unik selger-ID. 
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Related Services 

Company, Inc. 

og oppgjørstjenester og 

svindelundersøkelser. 

MCC for selger 

DBA for selger 

Godkjent underskriver 

Selgerens adresse, postnummer 

og landkode 

Selgerens telefonnummer 

Selgerens e-postadresse 

Selgerens nettadresse 

Fødselsdato (bare for 

enkeltmannsforetak) 

Følgende informasjon for en 

betydelig eier (som definert 

nedenfor) er bare for ikke 

børsnoterte sponsede 

forhandlere (f.eks. privateid 

selskap, enkeltmannsforetak): 

 For- og etternavn 

 Privatadresse, 

postnummer og 

landkode 

 SSN eller fødselsdato 

Betydelig eier betyr en person 

som eier minst 25 % av en 

virksomhet. 

Unik selger-ID* 

MCC for sponset forhandler 

DBA for sponset forhandler 

Adresse til sponset forhandler 

(poststed, gateadresse, 

postnummer og landkode) 

Telefonnummer til sponset 

forhandler 
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Formål Informasjon som deles 

 
JPMorgan Chase Bank, 

N.A. London Branch 

Tiltak mot hvitvasking av penger, 

kontroll av sanksjonsliste og 

samsvarskontroller 

Navn på forhandler, bostedsland 

og forretningsaktivitet 

 Adyen B.V. (Nederland) 
Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester globalt. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Allied Irish Bank PLC  

(Storbritannia) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i Europa.  

 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Cardinal Commerce 

Corporation (USA) 

Benyttes til å utføre 3DSecure-

kontroll ved betalingsbehandling 

globalt. 

Standard transaksjonsdata for 

3DSecure. 

 Coinbase Inc. (USA) 
Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester globalt. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Heartland Payment 

Systems, Inc. (USA) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i USA. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Merchant e-Solutions, Inc.  

(USA) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i USA. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Moneris Solutions 

Corporation (Canada) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i Canada. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 
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National Australia Bank 

Ltd. (Australia) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i Australia. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 

Network Merchants, LLC.  

(USA), Network Merchants 

Inc. (USA) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i USA. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Stockholms Enskilda Bank 

AB (Sverige) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester i Europa. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner 

 

WorldPay, Inc. (USA); 

WorldPay Ltd. 

(Storbritannia) 

Benyttes til betalingsbehandlings- 

og oppgjørstjenester globalt. 

Navn, adresse, opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 

 

Carta Worldwide 

(Storbritannia) 

Behandle betalinger for å kunne 

drifte med tredjepartsprodukter 

som Vodafone Wallet. 

Fornavn, etternavn, 

faktureringsadresse 

(gatenavn, husnummer, 

poststed, delstat, 

postnummer, land), 

betaler-id, 

betalingsmetode, CMID / 

klientmetadata-id, e-

postadresse. 

2. Revisjon 

 

PricewaterhouseCoopers 

Sàrl (Luxembourg) 

Benyttes til å teste PayPals 

kontroller med hvitvasking av 

penger (AML) og Kjenn din kunde 

(KYC), og for å utføre 

profesjonelle revisjonstjenester for 

For en prøve på individuelle 

kundekontoer: navn, PayPal-

kontonummer (Kunde-ID), 

totalbeløp mottatt på PayPal-

kontoen, totalbeløp 
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jurisdiksjon (i parentes) 
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PayPal Inc. og dets 

datterselskaper. 

betalt/overført fra PayPal-

kontoen, typen PayPal-konto, og 

annen relevant kontoinformasjon 

i forhold til det saken gjelder. 

3. Utkontraktering av kundeservice 

 

Sutherland Global 

Services Inc. (USA og 

Filippinene), Sitel GmbH 

(Tyskland), Transcom 

Worldwide SAS (Frankrike, 

Tunisia), Transcom 

Worldwide France SAS 

(Frankrike), Transcom 

Worldwide SpA (Italia), 

Competence Call Center 

Leipzig GmbH (Tyskland), 

Convergys Customer 

Management Group Inc. 

(USA) og Arvato Direct 

Services GmbH (Tyskland) 

og Concentrix Europe 

Limited (Storbritannia) 

Benyttes til å gi kundestøtte på 

telefon og e-post. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresser, trunkert og 

begrenset eller fullstendig 

finansieringskildeinformasjon 

(saksavhengig), utløpsdato på 

finansieringskilde, typen PayPal-

konto, identitetsbevis, 

kontobalanse og 

transaksjonsinformasjon, 

kundeutskrifter og -rapporter, 

kontokorrespondanse, 

fraktinformasjon og 

kampanjeinformasjon. 

 

Nuance Communications 

Inc. (USA) 

Benyttes til å kalibrere og 

optimalisere talegjenkjenning for 

kundestøttetjenester på telefon. 

Opptak av utvalgte 

telefonsamtaler med 

kundestøtte, som kan inneholde 

hele eller deler av 

kontoinformasjonen opplyst i 

samtalen. 

 
ICT Group Inc. (US) 

Benyttes til å levere og legge til 

rette for kundestøtte på telefon. 

Navn, adresse, telefonnummer 

og PayPal-kontonummer.  

 
Lithium Technologies Inc. Å gi kundeservice som følge av Informasjon gitt av kunden via 



Liste over tredjeparter (andre enn PayPal-kunder) som personopplysninger kan bli delt med  

 Per: 23. februar 2016 

 

7 
© 2015 PayPal.  Med enerett.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategori 
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jurisdiksjon (i parentes) 
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(USA) kontakt mellom kunder og PayPal 

i sosiale medier. 

sosiale medier som kan omfatte 

navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, brukernavn i 

sosiale medier, avkortet og 

begrenset eller fullstendig 

informasjon om 

finansieringskilder (avhengig av 

årsak), utløpsdatoer for 

finansieringskilder, type PayPal-

konto, identitetsbevis, 

kontosaldo og 

transaksjonsinformasjon, 

kundeuttalelser og rapporter, 

kontokorrespondanse, 

informasjon om forsendelser og 

reklameinformasjon. 

 
Attensity Europe GmbH 

Å gi kundeservice som følge av 

kontakt mellom kunder og PayPal 

i sosiale medier. 

Informasjon gitt av kunden via 

sosiale medier som kan omfatte 

navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, brukernavn i 

sosiale medier, avkortet og 

begrenset eller fullstendig 

informasjon om 

finansieringskilder (avhengig av 

årsak), utløpsdatoer for 

finansieringskilder, type PayPal-

konto, identitetsbevis, 

kontosaldo og 

transaksjonsinformasjon, 

kundeuttalelser og rapporter, 

kontokorrespondanse, 

informasjon om forsendelser og 
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reklameinformasjon. 

 

iLinc Communications, Inc. 

(USA) 

Brukes til å tilby webinarer 

(nettbaserte seminarer) til 

forhandlere på iLincs plattform. 

Navn, e-postadresse til 

forhandlere 

 

ePerformax Contact 

Centers & BPO (USA), 

Genpact International Inc. 

(USA), LatentView 

Analytics Pte. Ltd 

Å levere kundetjenester som 

angår internasjonale betalinger. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresser, trunkert og 

begrenset eller fullstendig 

finansieringskildeinformasjon 

(saksavhengig), utløpsdato på 

finansieringskilde, typen PayPal-

konto, identitetsbevis, 

kontobalanse og 

transaksjonsinformasjon, 

kundeutskrifter og -rapporter, 

kontokorrespondanse, 

fraktinformasjon og 

kampanjeinformasjon. 

 Authentify Inc.  
Telefonibasert 

godkjenningstjeneste 
Mobil- og fasttelefonnumre 

 

CallPoint New Europe AD 

dba TELUS International 

Europe (Bulgaria) 

 

Til å utføre  

Erstatning for returfrakt-tjeneste. 

Navn, e-postadresse, PayPal-

transaksjonsnummer, 

returinformasjon (kategori for 

returnert vare, årsak til retur, 

returbeløp, valuta, returland, 

type retur) og 

fraktdokumentasjon. 

 
Key Performance Group 

SAS, Frankrike 

Administrasjon av 

anbefalingsprogram for PayPal-

medlemmer  

Fornavn, etternavn, e-post, 

kundenummer, 

transaksjonsinformasjon relatert 

til anbefalingspremier 

 New Relic, Inc. (USA) Benyttes til analyser som gir oss Loggdata og samlede data om 
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Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

mulighet til å søke etter feil i 

tjenesten globalt. 

tjenesteytelsen. 

 PagerDuty, Inc. (USA) 

For å varsle teknikere på vakt om 

at en e-postmelding er ankommet, 

globalt. 

Emnet i den aktuelle e-

postmeldingen. 

 Sumologic, Inc. (USA) 

Benyttes til analyser som gir oss 

mulighet til å søke etter feil i 

tjenesten globalt. 

Loggdata og samlede data om 

tjenesteytelsen. 

4. Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer 

Vær oppmerksom på at i tillegg til formålene oppgitt nedenfor, kan PayPal bruke 

personopplysningene dine til å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre 

ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller forhindre brudd på retningslinjene eller de 

gjeldende brukeravtalene. 

 

CRIF (Italia), Cerved B.I 

(Italia), Coface (Frankrike), 

Synectics Solutions 

Limited (Storbritannia), 

MCL Hunter 

(Storbritannia), GB Group 

plc (Storbritannia), 

Graydon (Storbritannia), 

Capita Plc (Storbritannia), 

UK Data Limited 

(Storbritannia), ICC 

Information Limited 

(Storbritannia), Payment 

Trust Limited 

(Storbritannia), 192.com 

(Storbritannia), 192.com 

Limited (Storbritannia), i-

CD Publishing 

Benyttes til å bekrefte identitet, 

bekrefte lenken mellom en kunde 

og dennes bankkonto eller 

betalingskort, bistå i å ta 

beslutninger om en kundes 

kredittverdighet (herunder i 

forhold til kredittprodukter som 

tilbys av PayPal), utføre kontroller 

for å forebygge og avdekke 

kriminalitet, herunder svindel 

og/eller hvitvasking, bistå innen 

innfordring av gjeld, administrere 

PayPal-kontoer og foreta statistisk 

analyse, utføre undersøkelser og 

testing av hensiktsmessigheten 

ved nye produkter, tjenester og 

systemsjekk. 

 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, fødselsdato, hvor 

lang tid på adressen, 

legitimasjon, organisasjonsform, 

tid i virksomheten, 

organisasjonsnummer, mva-

nummer, finansieringsinstrument 

herunder bankkonto og 

betalingskortopplysninger (hvis 

nødvendig) og relevant 

transaksjonsinformasjon (hvis 

nødvendig). 
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(Storbritannia) Limited 

(Storbritannia), Experian 

Netherlands BV 

(Nederland), Experian 

Bureau de Credito SA 

(Spania), Informa D&B SA 

(Spania), og CRIBIS D&B 

S.r.l. (Italia). 

Vær oppmerksom på at data som 

deles med disse byråene kan 

beholdes av de gjeldende 

kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråene for 

revisjon og beskyttelse mot 

svindel.  

 

Callcredit plc. 

(Storbritannia), herunder 

SHARE-databasen 

administrert av Callcredit, 

Experian Limited 

(Storbritannia), herunder 

databaser administrert av 

Experian til bruk for 

forbruker- og kommersielle 

referanser, herunder 

CAPS-kredittsøk og CAIS' 

ytelsesdata for 

kredittkonto, Equifax Ltd 

(Storbritannia), herunder 

Insight-databasen 

administrert av Equifax, 

Dun & Bradstreet Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å bekrefte identitet, 

bekrefte lenken mellom en kunde 

og dens bankkonto eller 

betalingskort, ta beslutninger om 

en kundes kredittverdighet 

(herunder i forhold til 

kredittprodukter som tilbys av 

PayPal), utføre kontroller for å 

forebygge og avdekke kriminalitet, 

herunder svindel og/eller 

hvitvasking, bistå innen 

innfordring av gjeld, administrere 

PayPal-kontoer og foreta statistisk 

analyse, drive undersøkelser og 

testing på hensiktsmessigheten 

av nye produkter og tjenester og 

systemsjekk. 

 

Kun for brukere av de britiske 

produktene Website Payments 

Pro, Virtual Terminal og PayPal 

Here samt britiske forhandlere: 

• for å rapportere mislighold og å 

levere månedlige kontoresultater, 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, fødselsdato, hvor 

lang tid på adressen, 

legitimasjon, organisasjonsform, 

hvor lang tid i virksomheten, 

organisasjonsnummer, MVA-

nummer, finansieringsinstrument 

herunder bankkonto- og 

betalingskortopplysninger (hvis 

nødvendig), og relevant 

transaksjonsinformasjon (hvis 

nødvendig), kontosaldo og all 

informasjon innsendt og benyttet 

i søknaden din om Storbritannia-

produktene i 'Website Payments 

Pro', 'Virtuell terminal' og 

“PayPal Here” og 

finansieringsmetoden som 

brukes til å betale for i den 

PayPal Here-finansierte 

enheten. 
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der kontoen viser et beløp som er 

gjeld til oss (reflektert som en 

negativ saldo) for tre eller flere 

påfølgende måneder, til disse 

tredjeparters databaser 

• for de formål som er nedfelt i 

punkt 8 i disse retningslinjene for 

personvern 

 

Vær oppmerksom på at data 

oppgitt til disse byråene og 

databasene, kan bli: 

• beholdt av det aktuelle 

kredittreferansebyrået eller i 

databasen for revisjon og 

forebygging av svindel 

• oppgitt til andre 

finansinstitusjoner for å måle 

kredittverdighet  

• overført utenfor EU og på global 

basis 

 

CIFAS (Storbritannia) og 

CIFAS-databasen 

Bare for brukere med PayPal-

konto i Storbritannia: til å 

forebygge og avdekke mislighold 

(som kan omfatte å sjekke detaljer 

om arbeidssøkere og 

arbeidstakere, og om tilbud og 

krav for alle typer forsikring). 

 

Vær oppmerksom på at data 

oppgitt til denne databasen, kan 

bli: 

Alle kontodetaljer og 

omstendigheter om bruk av 

kontoen 
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• beholdt i databasen for revisjon 

og forebygging av svindel 

• oppgitt til andre 

finansinstitusjoner for å forebygge 

og oppdage svindel (inkludert 

tiltak mot hvitvasking av penger), 

for eksempel ved kontroll av 

opplysninger i søknader om 

kreditt og andre lånemuligheter, 

administrere kreditt- og 

kredittrelaterte kontoer og lån, 

inndrive gjelde, kontrollere 

opplysninger i forsikringskrav og 

kontrollere opplysninger fra 

jobbsøkere eller ansatte 

• brukt for å fastslå din risikoprofil 

og for samarbeid med relevante 

myndigheter i henhold til kravene i 

Luxembourg-loven fra 5. april 

1993 om finanssektoren og lover 

knyttet til hindring av hvitvasking 

av penger, terrorisme og svindel 

(ekskludert behandling av 

personopplysninger knyttet til 

betalingsevnen til personene 

omtalt i punkt 14(1)(d) i 

Luxembourg-loven av 5. april 

1993 om finanssektoren), og 

overført utenfor EU og på global 

basis. 

 
DueDil Limited For å få forretningsinformasjon for Selskapets registreringsnummer, 
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(Storbritannia) risikovurdering, og overholdelse 

av krav som gjelder hvitvasking av 

penger, for eksempel etablering 

av bedriftsstruktur og reelle eiere. 

navn og forretningsadresse, og 

ledernes navn, adresse og 

fødselsdato. 

 

Creditsafe USA Inc. 

(USA), Creditsafe UK 

For å få forretningsinformasjon for 

risikovurdering, og overholdelse 

av krav som gjelder hvitvasking av 

penger, for eksempel etablering 

av bedriftsstruktur og reelle eiere. 

Selskapets registreringsnummer, 

navn og forretningsadresse, og 

ledernes navn, adresse og 

fødselsdato. 

 

Deltavista GmbH 

(Tyskland) 

Fastsette risiko knyttet til adresse, 

identitet, delta i beslutningstaking 

om en kundes kredittverdighet, 

forskning og testing av 

hensiktsmessigheten ved nye 

produkter og tjenester. 

Navn, adresse, fødselsdato, e-

postadresse 

 

Accumio Finance Services 

GmbH (Tyskland), CEG 

Creditreform Boniversum 

GmbH (Tyskland), Bürgel 

Wirtschaftsinformationen 

GmbH & Co. KG 

(Tyskland) 

Benyttes til å verifisere identitet og 

adresse og innhente 

kontakttelefonnumre og adresser, 

etablere risiko forbundet til 

adresse, identitet, undersøkelser 

og utprøving av 

hensiktsmessigheten ved nye 

produkter og tjenester.  

For hjelp til beslutninger om 

kunders kredittverdighet (hvis de 

har tysk PayPal-konto og har 

spesifikt samtykket i en slik 

kontroll) og forhandleres 

kredittverdighet, herunder bl.a. i 

forhold til kredittprodukter tilbudt 

av PayPal og tilbud om betaling 

Navn, adresse, fødselsdato, e-

postadresse, kontostatus, 

kontosaldo, og når overføringen 

av slik informasjon er i samsvar 

med loven, også bestemt 

informasjon om negativt 

kontoresultat for en kunde med 

tysk PayPal-konto, hvor PayPal 

har bedt om kontroll av 

kredittverdigheten fra den 

respektive databasen. 
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Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

med direkte belastning som 

betalingsmetode. 

 

Resultatene av kredittsjekkene vi 

ber disse byråene om å utarbeide, 

inneholder poengverdier som 

utregnes i henhold til prosedyrer 

for teoretisk statistikk. 

Vær oppmerksom på at PayPal 

har forespurt slik informasjon, og 

at eventuell negativ 

kontoytelsedata som oppgis til 

disse databasene i forbindelse 

med kunder som har en tysk 

PayPal-konto, kan potensielt bli: 

 

• beholdt av databasen til 

revisjonsformål og til vurdering av 

en slik kundes kredittverdighet 

• en slik vurdering kan bli 

videreformidlet til andre 

tredjeparter for måling av 

kredittverdighet 

og• overført utenfor EU og på 

global basis. 

 

SCHUFA Holding AG 

(Tyskland), infoscore 

Consumer Data GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å få bekreftet en 

kundes identitet og adresse, 

utføre kontroller for å forebygge 

og avdekke mislykkede direkte 

betalingsbehandlinger og 

kriminalitet, herunder svindel 

og/eller hvitvasking, inkludert 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato, kjønn, 

bankkontoinformasjon, 

informasjon om mislykkede 

betalinger med direkte 

belastning fra en bankkonto 

(uten at dette knyttes til kundens 



Liste over tredjeparter (andre enn PayPal-kunder) som personopplysninger kan bli delt med  

 Per: 23. februar 2016 

 

15 
© 2015 PayPal.  Med enerett.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

kontroll av tilknytningen mellom 

kunden og vedkommendes 

bankkonto, for å avgjøre kunders 

kredittverdighet (hvis de har en 

tysk PayPal-konto og har 

samtykket spesifikt til en slik 

kontroll) og av forhandleres 

kredittverdighet, og for 

undersøkelser og utprøving av 

hensiktsmessigheten ved 

produkter og tjenester. 

Resultatene for kredittverdighet 

som vi innhenter fra disse 

byråene, inkluderer 

poengsummer som beregnes i 

henhold til prosedyrer for teoretisk 

statistikk. 

Vær oppmerksom på at PayPal 

har forespurt slik informasjon, og 

at eventuell negativ 

kontoytelsedata som oppgis til 

disse databasene i forbindelse 

med kunder som har en tysk 

PayPal-konto, kan potensielt bli: 

 

• beholdt av databasen til 

revisjonsformål og til vurdering av 

en slik kundes kredittverdighet 

• en slik vurdering kan bli 

videreformidlet til andre 

tredjeparter for måling av 

kredittverdighet 

identitet), og – hvis overføringen 

av slik informasjon er i samsvar 

med loven – også bestemt 

informasjon om negativt 

kontoresultat for en kunde med 

en tysk PayPal-konto. 
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Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

og• overført utenfor EU og på 

global basis. 

Når det gjelder kunder med en 

tysk PayPal-konto, kan dessuten 

informasjon om en mislykket 

betaling med direkte belastning 

bli: 

• tilbakeholdt av infoscores 

database for revisjonsformål, og 

• (uten å avdekke kundens 

identitet) bli delt med andre 

tredjeparter i den hensikt å hindre 

mislykkede betalinger ved direkte 

debitering. 

 

Creditreform Berlin 

Wolfram KG (Tyskland), 

Verband der Vereine 

Creditreform e.V. 

(Tyskland) 

Benyttes til å fastslå 

kredittverdighet til forhandlere. 
Navn, adresse, e-postadresse. 

 

World-Check 

(Storbritannia) 
Benyttes til å bekrefte identitet. Alle kontoopplysninger. 

 

Global Data Corporation 

(USA) 

Benyttes til å bekrefte identitet, 

utføring av kontroller for å 

forebygge og avdekke kriminalitet, 

herunder svindel, samt forskning 

og testing av 

hensiktsmessigheten til nye 

produkter og tjenester. 

Navn, adresse, fødselsdato, 

telefonnummer, e-postadresse 

 

RSA Security Inc. (USA) 

og RSA Security Ireland 

Limited (Irland) 

Benyttes til å bekrefte identitet. Alle kontoopplysninger. 
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Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

 

ID Checker.nl BV 

(Nederland) (Irland) 

For å bekrefte identitet, 

automatisk datauttrekking fra 

bilder av dokumenter, og 

dokumentvalidering / avsløring av 

forfalskning. Undersøkelser og 

testing av hva som passer seg av 

nye produkter og tjenester. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato, juridisk status, 

organisasjonsnummer, MVA-

nummer, identitetsbevis, 

adressebevis, bevis på eierskap 

av en finansieringskilde eller 

andre dokumenter PayPal ber 

om og dataene i disse for 

vurdering av risiko, overholdelse 

og kreditt. 

 

Aristotle International, Inc. 

(USA) 
Benyttes til å bekrefte identitet. Navn, adresse og fødselsdato 

 

Acxiom Ltd (Storbritannia), 

Acxiom Deutschland 

GmbH (Tyskland) og 

Acxiom France SAS 

(Frankrike) 

Benyttes til å bekrefte identitet. 
Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse og fødselsdato. 

 

Creditinfo Decision 

(Tsjekkia) og 

DecisionMetrics Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å bistå i PayPals 

vurdering av forhandlerrisiko. 

Alle opplysninger på 

forhandlerkonto. 

 
ThreatMetrix Inc. (USA) 

Benyttes til å hente 

risikoinformasjon angående IP-en 

og enheten som kundene logger 

på PayPal med, for forskning og 

testing av hensiktsmessigheten 

av nye produkter og tjenester. 

IP og maskinvareinformasjon 

om enheten (enhets-ID, 

bruker-IP-adresse og 

informasjonskapsler). E-

postadresse og annen 

informasjon som ble innhentet 

ved registrering. 

 

TeleSign Corporation 

(USA) 

Benyttes til å bekrefte 

telefonnummer, for forsking og 

testing av hensiktsmessigheten 

Telefonnummer 
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Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

av nye produkter og tjenester. 

 

AddressDoctor GmbH 

(Tyskland), 

Benyttes til å restrukturere 

adressedata til normalisert format. 
Navn, adresse, e-postadresse 

 

Deutsche Post Direkt 

GmbH (Tyskland), AZ 

Direct GmbH (Tyskland), 

Deutsche Post Adress 

GmbH & Co. KG 

(Tyskland) 

Benyttes til å validere og 

restrukturere adressedata i 

normalisert format, og for å 

verifisere navn og adresse. 

Navn, adresse, e-postadresse 

 
Mitek Systems Inc. (USA) 

Benyttes til å validere bilder av 

identitetspapirer, og for forskning 

og testing av 

hensiktsmessigheten av nye 

produkter og tjenester. 

Identitetsbevis, 

bankkontoopplysninger og 

betalingskortopplysninger. 

 
Jumio Inc (USA) 

Benyttes til å innhente og validere 

identitets- og adressebevis 

Alle data angitt på kundens 

identitets- og 

adressedokumenter 

 

Au10tix Limited (Kypros), 

AuthenticID LLC 

For å bekrefte identitet, 

automatisk datauttrekking fra 

bilder av dokumenter, og 

dokumentvalidering / avsløring av 

forfalskning. Undersøkelser og 

testing av hva som passer seg av 

nye produkter og tjenester. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato, juridisk status, 

organisasjonsnummer, MVA-

nummer, dokumenter med bevis 

på identitet og adresse, eierskap 

av en finansieringskilde eller 

andre dokumenter PayPal ber 

om og dataene i disse for 

vurdering av risiko, overholdelse 

og kreditt. 

 
Telovia SA (Luxembourg) 

Identitetsvalidering og Kjenn din 

kunde (KYC)-kontroller utført for 

anti-hvitvaskingsformål 

Navn, adresse, fødselsdato, 

legitimasjon og 

adressebekreftelse 
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Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

 

Syniverse Technologies, 

LLC (USA) 

Validering av og bruk av 

datakvalitetskontroller for 

telefonnummer (tekstmelding 

sendes til kunden) 

Navn, adresse og 

telefonnummer. 

 
Signicat AS (Norge) 

Benyttes til å verifisere og 

autentisere identitet 

Navn, adresse, fødselsdato og 

e-id referansenummer 

 
BankersAccuity Inc. (USA) 

Undersøkelser og utprøving av 

hensiktsmessigheten ved nye 

produkter og tjenester knyttet til 

validering av kontodataene 

brukeren har gitt oss og 

konvertering av nasjonale 

kontodata til IBAN 

Kundens bankkontonummer og 

sorteringskode og/eller IBAN 

 
ArkOwl LLC (USA) 

Benyttes til å verifisere e-

postadresse 
E-postadresse 

 

Fraudscreen Ltd 

(Storbritannia) 

Evaluering av risikonivå for 

svindel 
Navn og adresse 

 

LexisNexis, LexisNexis 

Risk Solutions UK Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å bistå i 

kundegodkjenning. 
Navn, adresse og fødselsdato. 

 
Trustev Ltd (Irland) 

Benyttes til å fastslå identitet 

gjennom kundens data på sosiale 

media, tillenker og 

brukeropplysninger 

Navn, adresse, fødselsdato, e-

postadresse og kontonummer 

 

Tracesmart Ltd 

(Storbritannia) 

Benyttes til å identifisere kunder 

og bistå i å avdekke svindel, 

forebygge svindel og/eller yte 

bistand til ofre for svindel eller 

andre ulovlige handlinger, eller for 

å avdekke, forebygge eller bistå 

Tittel, navn, adresse, 

fødselsdato og telefonnummer 
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Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

etter at det har inntruffet brudd på 

retningslinjene eller de gjeldende 

brukeravtalene. 

 

Zoot Enterprises, Inc. 

(USA), Zoot Deutschland 

GmbH (Tyskland), Zoot 

Enterprises Limited 

(Storbritannia) 

Bearbeiding av tekniske 

applikasjoner og levering av en 

data- og dokument-gateway for 

kontogjennomgang, testing og 

grundige undersøkelser, og 

utveksling av brukerinformasjon 

og bilder av dokumenter som 

beviser identitet, adresse og 

eierskap for en finansieringskilde 

med kontraherte 

kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråer.  Også 

for å innhente data fra interne og 

eksterne datakilder, og for å 

besørge statistiske analyser for 

slik å kunne vurdere risikoen for 

svindel. 

All kontoinformasjon og alle 

dokumenter som kunder leverer 

fra seg, inkludert informasjon 

som kan bevise identitet og 

adresse, eierskap av en 

finansieringskilde eller andre 

dokumenter PayPal ber om og 

dataene i disse for vurdering av 

risiko, overholdelse og kreditt.  

Denne informasjonen kan også 

inkludere IP-adresser. 

 

First Data Corporation 

(USA) 

Benyttes til å behandle 

forhandlerinitierte og 

kundeautoriserte transaksjoner, 

og for å besørge 

behandlingstjenester for 

kort/konto, for å lagre data knyttet 

til transaksjoner, betalinger og 

kundedata i forbindelse med disse 

transaksjonene. 

All kontoinformasjon og alle 

dokumenter som kunder leverer 

fra seg, inkludert informasjon 

som kan bevise identitet og 

adresse.  

 

La Banque de France 

(Frankrike), GB Group 

Undersøkelser og utprøving av 

hensiktsmessigheten ved nye 

Navn, adresse, fødselsdato, 

telefonnummer, e-postadresse 
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Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

PLC (Storbritannia), 

SysperTec Communication 

(Frankrike) 

produkter og tjenester som brukes 

til å fastslå risiko knyttet til 

adresse og identitet, og sett opp 

mot kredittverdigheten til en 

kunde. 

 
MaxMind, Inc. (USA) 

Benyttes for å avsløre 

bedrageriforsøk. 

Vær oppmerksom på at data 

oppgitt til denne 

tjenesteleverandøren, kan bli: 

• beholdt av leverandøren for 

revisjon og forebygging av svindel 

• brukt av leverandøren for å 

optimere tjenestene for oppdaging 

av svindel som leveres til PayPal 

og andre tredjeparter 

• overført utenfor EU og på global 

basis 

All kontoinformasjon, alle IP-

adresser og 

betalingskortinformasjon. 

 

Future Route Ltd 

(Storbritannia) 

Å utføre finansielle dataanalyser 

av våre kommersielle brukere for 

evaluering av kredittrisiko i 

sanntid. 

Navn, adresse, e-postadresse 

og fødselsdato. 

 Kount, Inc. (USA) 
Benyttes til å utføre svindelkontroll 

ved betalingsbehandling globalt. 

Navn, adresse, data om 

enhetsfingeravtrykk, 

opplysninger om 

betalingsinstrumenter og 

opplysninger om 

betalingstransaksjoner. 

 
Artefacts Solutions LLC 

(USA) 

Benyttes til å oppdage svindel og 

redusere risiko relatert til 

transaksjonsbehandling. 

Forkortet kortnummer, 

transaksjonsbeløp, 

tilbakeføringsgrad, kredittgrad og 
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avvisningsgrad. 

 
Experian Information 

Solutions, Inc. (USA) 

Til å verifisere identitet, bidra til å 

ta beslutninger vedrørende en 

kundes kredittverdighet, utføre 

kontroller for å hindre og oppdage 

kriminalitet, inkludert svindel 

og/eller hvitvasking av penger. 

Vær oppmerksom på at data som 

deles med disse byråene kan 

beholdes av de gjeldende 

kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråene for 

revisjon og beskyttelse mot 

svindel.  

Navn, adresse, Social Security 

Number, fødselsdato, 

virksomhetsnavn, juridisk navn 

på virksomheten, skatte-ID, 

bedriftstelefonnummer. 

 

 
Trulioo Information 

Services, Inc. (USA) 

Til å verifisere identitet og utføre 

kontroller for å hindre og oppdage 

kriminalitet, inkludert svindel 

og/eller hvitvasking av penger. 

Vær oppmerksom på at data som 

deles med disse byråene kan 

beholdes av de gjeldende 

kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråene for 

revisjon og beskyttelse mot 

svindel.  

Navn, fødselsdato, adresse, ID-

nummer (hvis oppgitt). 

 
 

Soda Software Labs 

Limited 

(Storbritannia), Aire Labs 

Limited (Storbritannia), Biz 

Equity LLC (USA), 

Bizequity Limited 

(Storbritannia), DueDil 

For å bekrefte identitet, bekrefte 

lenken mellom en kunde og 

dens bankkonto eller 

betalingskort, ta beslutninger 

om en kundes kredittverdighet 

(herunder bl.a, i forhold til 

betalingskort 

produkter som tilbys av PayPal), 

utføre risikovurderinger på 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, fødselsdato, hvor 

lang tid på adressen, 

legitimasjon, organisasjonsform, 

tid i virksomheten, 

organisasjonsnummer, mva-

nummer, finansieringsinstrument 

herunder bankkonto og 
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Limited (Storbritannia), 

Creditsafe (Storbritannia), 

Creditsafe USA Inc. 

(USA), MiiCard Limited 

(Storbritannia),Yodlee Inc. 

(USA) 

kunden og kontroller for å 

forebygge og avdekke 

kriminalitet, herunder svindel 

og/eller hvitvasking, bistå ved 

inkassoforretninger, administrere 

PayPal-kontoer og foreta 

statistiske analyser, foreta 

forskning og testing av 

hensiktsmessigheten av nye 

produkter og tjenester og 

systemkontroll av. 

betalingskortopplysninger (hvis 

nødvendig) og relevant 

transaksjonsinformasjon (hvis 

nødvendig). All informasjon som 

oppgis når det søkes om et 

produkt eller en 

kontofunksjonalitet (inkludert 

informasjon som innhentes fra 

sosiale medier, eller nettbasert 

omdømmeinformasjon). 

 National Credit Bureau 

(Russland) 

Å motta 

bedriftinformasjon  

for risikovurdering, 

og 

overholdelse av krav til 

anti-hvitvasking  

av penger 

, slik 

som informasjon om 

bedriftsstruktur 

og  

eierskap. For å bistå med å ta 

beslutninger 

om en 

kundes 

kredittverdighet 

(inkludert, uten 

begrensning  

kreditttjenester 

som tilbys av 

PayPal), utføre 

kontroller for å 

Bedriftens 

registreringsnummer, navn, og 

adressen til bedrift, 

navn, adresse, 

fødselsdato til styremedlemmer, 

eventuelle «handelsnavn», liste 

over selskaper 

styremedlemmene er involvert i, 

datoen da selskapet ble etablert / 

registrert. 
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forebygge og 

avdekke kriminalitet, 

inkludert svindel 

og / eller hvitvasking 

av penger, bistå 

ved inkassosaker, 

administrere PayPal- 

kontoer og 

utføre 

statistiske analyser, 

forske 

og teste 

hensiktsmessigheten av 

nye produkter og 

tjenester og 

systemkontrollerer. 

 Intuit Inc. (USA), Intuit 

Limited (Storbritannia), 

The Sage Group plc 

(Storbritannia), Xero 

(Storbritannia) Limited, 

Xero Inc. (USA) 

Benyttes til å motta informasjon 

for risikovurdering og bistå i å ta 

beslutninger om en kundes 

kredittverdighet (herunder i 

forhold til kredittprodukter som 

tilbys av PayPal), utføre 

kontroller for å forebygge og 

avdekke kriminalitet, herunder 

svindel og/eller hvitvasking, bistå 

innen innfordring av gjeld, 

administrere PayPal-kontoer og 

foreta statistisk analyse, utføre 

undersøkelser og testing av 

hensiktsmessigheten ved nye 

produkter og tjenester og 

systemsjekk. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, fødselsdato, hvor 

lang tid på adressen, 

legitimasjon, organisasjonsform, 

tid i virksomheten, 

organisasjonsnummer, mva-

nummer, finansieringsinstrument 

herunder bankkonto og 

betalingskortopplysninger (hvis 

nødvendig) og relevant 

transaksjonsinformasjon (hvis 

nødvendig). 

 Yodlee Inc. (USA), Intuit 

Inc. (USA), Intuit Limited 

(Storbritannia), The Sage 

Benyttes til å motta informasjon 

for risikovurdering og bistå i å ta 

beslutninger om en kundes 

kredittverdighet (herunder i 

forhold til kredittprodukter som 

Navn, adresse, telefonnummer, 

e-postadresse, fødselsdato, hvor 

lang tid på adressen, 
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Group plc (Storbritannia), 

Xero (Storbritannia) 

Limited, Xero Inc. (USA) 

tilbys av PayPal), utføre 

kontroller for å forebygge og 

avdekke kriminalitet, herunder 

svindel og/eller hvitvasking, bistå 

innen innfordring av gjeld, 

administrere PayPal-kontoer og 

foreta statistisk analyse, utføre 

undersøkelser og testing av 

hensiktsmessigheten ved nye 

produkter og tjenester og 

systemsjekk. 

legitimasjon, organisasjonsform, 

tid i virksomheten, 

organisasjonsnummer, mva-

nummer, finansieringsinstrument 

herunder bankkonto og 

betalingskortopplysninger (hvis 

nødvendig) og relevant 

transaksjonsinformasjon (hvis 

nødvendig). 

5. Finansielle produkter 

 
La Poste (Frankrike) 

Benyttes til å løse tekniske 

spørsmål og brukerkrav (når 

forhandleren tilbyr PayPal 

gjennom La Postes 

betalingsløsning). 

Alle kontoopplysninger som er 

nødvendig for å løse saken eller 

kravet 

 

Santander UK Cards 

Limited (Storbritannia) 

Benyttes til å gjennomføre felles 

markedsføringskampanjer for 

PayPal Credit, og PayPal 

MasterCard, risikomodellering, 

håndheve vilkår for PayPal Credit 

og PayPal MasterCard. 

Navn, adresse, e-postadresse 

og kontoopplysninger (herunder 

kontostatus). 

 

TSYS Card Tech Limited 

(Storbritannia), TSYS 

Managed Services EMEA 

Limited (Storbritannia), 

PrePay Technologies 

Limited (omsettes som 

PrePay Solutions) 

(Storbritannia) 

Benyttes til å gjennomføre felles 

markedsføringskampanjer for 

PayPals forhåndsbetalte kort, 

risiko- og svindelmodellering, og å 

håndheve vilkårene for PayPals 

forhåndsbetalte kort. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato og 

kontoopplysninger. 

 

Société Générale 

(Frankrike), La Banque 
Faktureringsformål 

Bare for forhandlere som bruker 

PayPal gjennom partnerens 
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Postale (Frankrike), BNP 

Paribas (Frankrike) og 

Crédit Mutuel (Frankrike) 

betalingsløsning: 

forhandlernummer, antall 

PayPal-transaksjoner, 

transaksjonsvolum med PayPal 

og avhengig av hva saken 

gjelder, oppsigelse av PayPal-

konto. 

 

Findomestic Banca (Italia), 

Cetelem S.A., Cofidis 

(Frankrike) og Cofinoga 

S.A. (Frankrike) 

Registrering av betalingskort 

utstedt av kredittforetak på 

brukerens PayPal-konto, og 

behandling av forespørsler om å 

foreta betaling som blir gjort av 

samme bruker. 

Navn, e-postadresse, 

fødselsdato (hvis aktuelt), 

kredittkortnummer, utløpsdato, 

tresifret kortsikkerhetskode (hvis 

aktuelt), antall forespørsler om å 

foreta betaling og eventuell 

kontoinformasjon som er 

nødvendig for svindel- eller 

tvisteløsning. 

 

Total System Services, 

Inc. (USA) 

Å behandle betalinger som er 

igangsatt av forhandlere og 

autorisert av kunder (herunder 

kundenes direkte 

debetinformasjon), for å gi 

tjenester som involverer kort- eller 

kontobehandling, for å lagre 

kundedata som transaksjons- og 

betalingsdata relatert til disse 

transaksjonene.  Benyttes til å gi 

telefonservice og å trykke kort og 

kunngjøringer. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato (hvis påkrevd), all 

kontoinformasjon og alle 

dokumenter levert av kunder, for 

å omfatte informasjonen som 

kreves for å bevise identitet og 

adresse. 

 

United Kapital Limited 

(Storbritannia) og United 

Kapital Limited, LLC (USA) 

Benyttes til å sette deg (eller 

selgeren som du utføre 

transaksjoner med) i stand til å 

Bare for PayPal-forhandlere som 

søker om og bruker produkter 

utstedt av United Kapital Limited: 
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bruke produkter utstedt av United 

Kapital med PayPal. 

Navn, bedriftsnavn, adresse, 

fødselsdato, kopier av 

identifikasjonsdokumenter, 

PayPal-identifikasjon 

(forhandlernummer), e-

postadresse, telefonnummer, 

transaksjonsinformasjon 

(herunder antall PayPal-

transaksjoner og 

transaksjonsvolum hos PayPal), 

tid som PayPal bruker, og hvis 

aktuelt, oppsigelse av PayPal-

konto. 

For kunder av disse 

forhandlerne: 

transaksjonsinformasjon, navn, 

e-postadresse, telefonnummer, 

adresser og PayPal-

identifikasjonsnummer. 

6. Kommersielle partnerskap 

 

Royal Mail Group Plc. 

(Storbritannia) og Pitney 

Bowes Inc. (USA) 

Benyttes til å gi automatisert 

etikettutskrift til selgere som 

bruker PayPal og eBay for å 

legge til rette for post- og 

leveringstjenester, herunder 

betalingsavstemmingstjenester. 

Navn, adresse, e-postadresser 

og posttransaksjonsbeløp. 

 
Trustwave (USA) 

Benyttes til å levere tilpassede 

tjenester og bistand til forhandlere 

som bruker PayPal, og for å legge 

til rette prosessen for å bli PCI 

DSS-kompatibel. 

Navn, e-postadresse og PayPal-

kontonummer. 
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Stubhub Services S.à.r.l. 

(Luxembourg)  

For selskapets AML- og KYC-

krav. 

For- og etternavn, fødselsdato, 

boligadresse, nasjonalitet, 

nasjonal ID/passnummer 

 Harrow Council 

(Storbritannia) 

Betale ut penger til mottakere som 

bruker PayPal. 

All kontoinformasjon. 

 VODAFONE SALES & 

SERVICES LIMITED 

(Storbritannia) 

Markedsføring og for å kunne 

drifte med tredjepartsprodukter 

som Vodafone Wallet 

Fornavn, etternavn, 

faktureringsadresse (gatenavn, 

husnummer, poststed, delstat, 

postnummer, land), betaler-id, 

betalingsmetode, CMID / 

klientmetadata-id, e-

postadresse. 

 Cloud IQ (Storbritannia) Gi bedriftskunder hjelp med 

PayPal-tjenester. 

Kundenavn, bedriftsnavn, 

telefonnumre, e-postadresser, 

nettsted, 

bransje, antall PayPal-

transaksjoner, 

transaksjonsvolum med PayPal, 

volum for innenlandske og 

internasjonale transaksjoner,  

fraktdetaljer, kortopplysninger for 

betalingen. 

 WebInterpret (Frankrike) Gi bedriftskunder hjelp med 

PayPal-tjenester. 

Kundenavn, bedriftsnavn, 

telefonnumre, e-postadresser, 

nettsted, 

bransje, antall PayPal-

transaksjoner, 

transaksjonsvolum med PayPal, 

volum for innenlandske og 

internasjonale transaksjoner,  

fraktdetaljer, kortopplysninger for 
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betalingen. 

7. Markedsføring og PR 

 

Decipher Inc. (USA), 

Northstar Research 

Partners (USA) 

Benyttes til å utføre 

kundeserviceundersøkelser. 

Navn, e-postadresse, kontotype, 

typen og arten PayPal-tjenester 

som tilbys eller brukes og 

relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

Ipsos Mori UK Limited 

(Storbritannia), Ipsos 

GmbH (Tyskland), Ipsos 

SAS (Frankrike) og 

FactWorks GmbH 

(Tyskland), TNS 

Deutschland GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å utføre kundeservice- 

og markedsundersøkelser 

Navn, e-postadresse, 

telefonnummer, kontotype, typen 

og arten PayPal-tjenester som 

tilbys eller brukes og relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

Adwise (Frankrike) og 

Axance (Frankrike) 

Benyttes til å utføre 

markedsundersøkelser. 

Navn, e-postadresse, 

telefonnummer, kontotype, typen 

og arten PayPal-tjenester som 

tilbys eller brukes og relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

BD Network Limited 

(Storbritannia), Tullo 

Marshall Warren Limited 

(Storbritannia), og MyCash 

(Frankrike) 

Benyttes til å utvikle og utføre 

kundekampanjer. 

Navn, adresse og e-

postadresse. 

 
Salesforce.com, inc. (USA) 

Benyttes til å lagre forhandleres 

kontaktinformasjon samt annen 

tilleggsinformasjon om 

forretningsforholdet. 

Navn, adresse, telefonnummer 

og e-postadresse, 

forretningsnavn, URL-adresse til 

PayPal-konto og annen 

supplerende informasjon om 

forretningsforbindelsen, som 
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f.eks. navn på kontaktperson og 

kontaktinformasjon til 

forhandleren og/eller partneren 

som forhandleren har blitt 

medlem gjennom, beskrivelse av 

produkter som selges gjennom 

PayPal, kommunikasjoner og 

medlemsinnbydelser, interne 

vedtak om selgeren, 

inntektsberegninger og annen 

informasjon om forhandlerens 

virksomhet som er gjort 

tilgjengelig av forhandleren, og 

informasjon som er relevant for 

spesielle integreringer av 

forhandlere, navn og 

bankadresse. 

 

Daniel J Edelman Ltd 

(Storbritannia), I&E 

Consultants (Frankrike), 

Grayling Communications 

Limited (Storbritannia), 

Rock Communications 

(Italia), Fleisher (Israel) og 

Clue PR (Polen) 

Benyttes til å svare på 

mediehenvendelser vedrørende 

kundeforespørsler. 

Navn, adresse og alle 

kontoopplysninger om kunder 

som kundeforespørslene gjelder. 

 

Alchemy Worx Ltd 

(Storbritannia) 

Benyttes til å tillate 

ledelsesrapportering av 

markedsføringskampanjer. 

Navn, e-postadresse og 

opplysninger om 

kundeinteraksjon i kampanjen. 

 

Carrenza Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å lagre brukerdata for 

markedsføringskampanjer. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

bedriftsnavn, domenenavn, 

kontostatus, kontoinnstillinger, 
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typen og arten PayPal-tjenester 

tilbudt eller benyttet, og relevant 

transaksjonsinformasjon. 

 

1000Mercis SA (Frankrike) 

og 1000Mercis Ltd 

(Storbritannia) 

Benyttes til å lagre data for å 

utføre markedskampanjer på 

vegne av PayPal. 

Navn, e-postadresse, 

telefonnummer, kontotype, typen 

og arten PayPal-tjenester som 

tilbys eller brukes og relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

A McLay & Company 

Limited (Storbritannia), 

TNT Post Italia (Italia) 

Benyttes til å bistå i 

gjennomføringen av direkte 

markedsføring og 

markedsføringskampanjer offline. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

bedriftsnavn, domenenavn, 

kontostatus, kontoinnstillinger, 

typen og arten PayPal-tjenester 

tilbudt eller benyttet, og relevant 

transaksjonsinformasjon. 

 

Datacolor Dialog-Medien 

GmbH (Tyskland), 

MEILLERGHP GmbH 

(Tyskland) og W & J 

Linney Ltd (Storbritannia) 

Benyttes til å bistå i 

gjennomføringen av direkte 

markedsføring og 

markedsføringskampanjer offline. 

Navn, e-postadresse, adresse, 

bedriftsnavn, domenenavn, 

kontostatus, kontoinnstillinger, 

typen og arten PayPal-tjenester 

tilbudt eller benyttet. 

 
Medallia, Inc. (USA) 

Benyttes til å utføre 

kundeserviceundersøkelser. 

Navn, e-postadresse, kontotype, 

typen og arten PayPal-tjenester 

som tilbys eller brukes og 

relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

Endlichsommer- werbung 

in bester gesellschaft mbh 

(Tyskland) og Crossover 

Communication GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å bistå i 

gjennomføringen av direkte 

markedsføring og 

markedsføringskampanjer offline. 

Navn, adresse, forretningsnavn, 

typen PayPal-tjenester som er 

tilbudt eller brukt. 

 
optivo GmbH (Tyskland) 

Benyttes til å sende e-post, e-

postmarkedsføring 

Navn på forhandler, navn på 

kontaktperson, e-postadresse, 
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adresse, status, klient-ID og 

butikksystem 

 

Acxiom France SAS 

(Frankrike), Acxiom Ltd 

(Storbritannia) og Acxiom 

GmbH (Tyskland) 

Benyttes til å samle inn 

tilleggsinformasjon om brukere og 

målrette 

markedsføringskampanjer bedre. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato og telefonnummer. 

 
Rapp (Frankrike), Antics 

(USA), Partner Path 

Benyttes til å utvikle, måle og 

gjennomføre 

markedsføringskampanjer. 

Forhandlerens/partnerens navn, 

bedriftsnavn, adresse og 

registreringsnummer, navn, 

stilling, e-postadresse og 

telefonnummer til forhandlerens 

kontaktperson, forhandlerens 

nettstedsadresse, PayPal-

kontonummer, 

tredjepartsapplikasjoner som 

brukes av forhandleren, atferd 

på tjenestenettstedet til PayPal. 

 

DemandGen AG 

(Tyskland) 

For å gjennomføre 

markedsføringskampanjer på e-

post. 

Navn, e-postadresse, 

telefonnummer, kontotype, typen 

og arten PayPal-tjenester som 

tilbys eller brukes, og relevante 

transaksjonsopplysninger. 

 

Business support services 

- b2s, SAS (Frankrike), 

Foule Access SAS 

(Frankrike) 

Benyttes til å lagre forhandlerens 

kontaktinformasjon for å 

markedsføre kommunikasjoner til 

disse forhandlerne. 

Navn på forhandleren, navn på 

kontaktperson, adresse, e-

postadresse, telefonnummer og 

URL-adresse til forhandlerens 

nettsted. 

 

Consultix (Frankrike og 

Spania) og Quadro Srl 

(Italia) 

Å være vert for informasjon fra 

forhandlere, og vise deler av 

denne informasjonen på sidene 

på PayPals nettsted som har 

All informasjon gitt av 

forhandlere i forbindelse med 

deres bruk av disse sidene på 

PayPals nettsted (herunder 
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oppføringer over nettsteder som 

aksepterer PayPal, og foreslå 

spesielle tilbud til PayPal-brukere. 

spesielt navn på forhandleren, 

navn på kontaktpersonen, e-

postadresse, logo og 

informasjon om kampanjen(e) 

som tilbys til PayPal-brukere). 

 

Appnexus, Inc. (USA), 

BlueKai, Inc. (USA), Adobe 

Systems Incorporated 

(USA), Mediamath Inc. 

(USA), Criteo SA 

(Frankrike), TubeMogul Inc 

(USA), AdaptTV  

Benyttes til å starte remarketing-

kampanjer for å tilby personlig 

tilpasset annonsering. 

Anonym identifikasjon generert 

av informasjonskapsler, 

pikselmerker eller lignende 

teknologier som er bygd inn i 

nettsider, annonser og e-post 

som sendes brukerne. 

 
Google Inc., Google 

Ireland, Ltd. (Irland), 

DoubleClick Europe Ltd 

(Storbritannia), 

DoubleClick, a division of 

Google, Inc 

Benyttes til å bistå med å 

identifisere atferd på PayPal-

nettsteder og mobilappen til 

grunnlag ved beslutninger om 

målrettet markedsføring, for å 

tilrettelegge for effektiv håndtering 

av optimalisering av kampanjer på 

stasjonære og mobile enheter og 

andre steder på Internett, og 

gjennomføre 

oppfølgingskampanjer for å levere 

personlig tilpasset markedsføring. 

Anonym identifikasjon generert 

av informasjonskapsler, 

pikselmerker eller lignende 

teknologier som er bygd inn i 

nettsider, annonser og e-post 

som sendes brukerne. 

Annonseidentifikasjon og 

enhets-ID for å segmentere 

brukergrupper basert på app-

atferd, krypterte e-postadresser 

knyttet til PayPal-brukere (uten å 

indikere kontoforhold). 

 
Conversant Inc. (USA), 

Commission Junction 

(USA), Conversant GmbH 

(Tyskland), Conversant 

International Ltd. (Irland) 

Benyttes til å gjennomføre 

oppfølgingskampanjer med tanke 

på å kunne identifisere besøkende 

og omdirigere dem gjennom 

personlig tilpassede 

reklamekampanjer. 

Hashet PayPal-

kontoidentifikasjon (der dette 

gjelder) samt 

enhetsidentifikasjonen brukt av 

en bestemt person, innholdet i 

annonser som skal leveres, og 

segmenteringen i en 

brukergruppe i annonseøyemed. 
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Criteo SA (Frankrike) 

Benyttes til å starte remarketing-

kampanjer for å tilby personlig 

tilpasset annonsering. 

Anonym identifikasjon generert 

av informasjonskapsler, 

pikselmerker eller lignende 

teknologier som er bygd inn i 

nettsider og e-post som sendes 

brukerne. 

 

Linkedin Ireland Limited 

(Irland) 

Benyttes til å starte remarketing-

kampanjer for å tilby personlig 

tilpasset annonsering. 

Kryptert e-postadresse tilknyttet 

PayPal-brukere (uten at 

kontoforhold fremgår). 

 
Conversant Inc. (USA) 

Benyttes til å gjennomføre 

oppfølgingskampanjer med tanke 

på å kunne identifisere 

besøkende og omdirigere dem 

gjennom personlig tilpassede 

reklamekampanjer. 

PayPals-kontoidentifikasjon (der 

dette gjelder) samt 

enhetsidentifikasjonen brukt av 

en bestemt person, innholdet i 

annonser som skal leveres, og 

segmenteringen i en 

brukergruppe i annonseøyemed. 

 

StrikeAd UK Ltd. 

(Storbritannia), Criteo Ltd. 

(Storbritannia), Criteo 

Singapore Pte. Ltd 

(Singapore), Tapjoy Inc 

(USA)., Supersonic Ltd., 

StrikeAd Inc. (USA), 

Exponential Interactive Inc 

(USA), InMobi (USA), 

MoPub Inc. (USA), AdMob 

Inc (USA), Millenial Media 

Inc (USA), Tapad Inc, 

Drawbridge Inc, Mobkoi, 

(Storbritannia) Fiksu, Inc. 

(USA), Nanigans, Inc. 

(USA), Eloqua, a division 

Benyttes til å gjennomføre og 

måle remarketing-kampanjer for å 

segmentere brukere for PayPal 

Here-markedsføringskampanjer. 

Anonym 

informasjonskapselidentifikasjon, 

annonseidentifikasjon og/eller 

enhetsidentifikasjon for å 

segmentere brukergrupper i 

markedsføringsøyemed. 
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of Oracle Inc.,Criteo SA 

(Frankrike), Rocket Fuel, 

StrikeAd Inc. (USA) 

 
Fiksu, Inc. (USA) 

Benyttes til å gjennomføre og 

måle resultatene for remarketing-

kampanjer for å segmentere 

brukere for 

markedsføringskampanjer som 

involverer PayPal mobil-apper. 

Enhetsidentifikasjon brukt til 

Apples iOS-operativsystem når 

en bruker installerer en app, 

registrerer seg for PayPal-

tjenester, logger på, sjekker inn 

eller velger et nytt profilbilde. 

 
Nanigans, Inc. (USA) 

Benyttes til å starte remarketing-

kampanjer for å tilby personlig 

tilpasset annonsering. 

Annonseidentifikasjon knyttet til 

Apple iOS-enheter når en bruker 

installerer en app, starter en app 

på nytt, registrerer seg for 

PayPal-tjenester, logger på, 

sjekker inn, sjekker 

kontosaldoen, lagrer et tilbud, 

fullfører en transaksjon, velger et 

nytt profilbilde eller gjør andre 

kontoendringer i forbindelse med 

bruken av appen. 

 
Heaven SAS (Frankrike) 

Benyttes til å gjennomføre 

markedsføringskampanjer for 

forhandlere. 

Navn på forhandler, URL-

adresse til forhandlerens 

nettside, beskrivelse av den 

kjøpte varen og prisen på varen. 

 

Tenthwave Digital, LLC 

(USA) 

Benyttes til å varsle vinnere samt 

premieoverlevering til vinnere av 

spørreundersøkelseskonkurranser 

Navn og e-postadresser, bare til 

vinnere og stedfortredere. 

 

Sotiaf Telematiques 

Associes SAS (Frankrike) 

Benyttes til å lagre brukerdata for 

markedsføringskampanjer og 

gjennomføre direkte 

reklamekampanjer. 

Navn, e-postadresse og 

telefonnummer. 
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2engage (Tyskland) og 

Quo Vadis (Tyskland) 

Benyttes til å gjennomføre 

markedsundersøkelser. 

Navn, bedriftsnavn, adresse, 

telefonnummer, domenenavn, e-

postadresse, typen og 

bruksmåten av PayPal-

tjenestene, markedssegment og 

generalisert kategorisering av 

bedriftsstørrelse og informasjon 

om deltakelse i tidligere 

undersøkelser. 

 

Facebook, Inc (USA), 

Facebook Ireland Limited 

(Irland), Twitter, Inc. 

(USA), AdRoll, Yahoo 

Benyttes til å starte remarketing-

kampanjer for å tilby personlig 

tilpasset annonsering. 

Annonseidentifikasjon og enhets-

ID for å segmentere 

brukergrupper basert på app-

atferd, krypterte e-postadresser 

knyttet til PayPal-brukere (uten å 

indikere kontoforhold). Anonym 

identifikasjon generert av 

informasjonskapsler, 

pikselmerker eller lignende 

teknologier som er bygd inn i 

nettsider, annonser og e-post 

som sendes brukerne. 

 

SurveyMonkey Spania, 

Sucursal em Portugal 

(Portugal) og 

SurveyMonkey.com, LLC 

(USA) 

Benyttes til å bidra til 

gjennomføring av 

brukerundersøkelser. 

Navn, e-postadresse og 

opplysninger om 

kundeinteraksjon i kampanjen. 

 

Marketing og Planning 

Systems, LLC.  USA 

(USA), Dynamic Logic, Inc. 

(USA), GfK Custom 

Research LLC (USA), 

Benyttes til å utføre kundeservice- 

og markedsundersøkelser 

Navn, e-postadresse, kontotype 

og typen PayPal-tjenester som 

tilbys eller brukes, og relevante 

transaksjonsopplysninger. 
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Millward Brown, Inc. (USA) 

og Radius Global Market 

Research, LLC (USA) 

 

Oracle America Inc. (USA) 

Oracle Corporation UK Ltd 

Benyttes til å utvikle, måle og 

gjennomføre 

markedsføringskampanjer. 

Forhandlerens navn, 

bedriftsnavn, adresse og 

registreringsnummer, navn, 

stilling, e-postadresse og 

telefonnummer til forhandlerens 

kontaktperson, forhandlerens 

nettstedsadresse, PayPal-

kontonummer, 

tredjepartsapplikasjoner som 

brukes av forhandleren og atferd 

på nettstedet til PayPal. 

 

Nanigans, Inc. (USA), 

Fiksu, Inc. (USA), Ad- X 

Limited (Storbritannia), 

Criteo Ltd. (Storbritannia), 

Criteo Singapore Pte.Ltd 

Bidra til å identifisere atferd i 

mobilappen for å treffe gode 

beslutninger om målrettet 

markedsføring, bidra til effektiv 

håndtering og optimalisering av 

mobilkampanjer på sosiale 

nettverk og andre steder på 

nettet. 

Anonym 

informasjonskapselidentifikasjon, 

annonseidentifikasjon og 

enhets-id brukt av en bestemt 

person, aktiviteter i mobilappen 

om en bestemt brukers bruk av 

mobilappen (herunder, uten 

begrensninger, pålogging, 

vellykkete transaksjoner), men 

ikke betalingsopplysninger og 

økonomisk informasjon. 

Innholdet av annonser som skal 

leveres til bestemte brukere og, 

der dette er aktuelt, 

segmentgruppen slike brukere 

hører hjemme i – dette i 

annonseringsøyemed. 
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Zeuner S.p.A. (Italia), 

Accueil Srl (Italia) og 

CallCenterNet s.r.l. (Italia) 

Benyttes til å lagre forhandlerens 

kontaktinformasjon for å 

markedsføre kommunikasjoner til 

disse forhandlerne. 

Navn på forhandleren, navn på 

kontaktperson, adresse, e-

postadresse, telefonnummer og 

URL-adresse til forhandlerens 

nettsted. 

 

Purepromoter Ltd t/a 

Pure360 

Sending av tjenesterelatert og 

(avhengig av om kunden har valgt 

det eller ikke) kampanjemeldinger 

på SMS til PayPal-brukere. 

Mobiltelefonnummer, navn, 

adresse, e-postadresse, 

bedriftsnavn, bedriftens 

kontaktinformasjon, 

domenenavn, kontostatus, 

kontotype, kontoinnstillinger, 

typen og arten PayPal-tjenester 

tilbudt eller benyttet og relevant 

transaksjons- og 

kontoinformasjon. 

 
Iris (Tyskland) 

Benyttes til å utvikle, måle og 

gjennomføre 

markedsføringskampanjer. 

Forhandlerens/partnerens navn, 

bedriftsnavn, adresse og 

registreringsnummer, navn, 

stilling, e-postadresse og 

telefonnummer til forhandlerens 

kontaktperson, forhandlerens 

nettstedsadresse, PayPal-

kontonummer, 

tredjepartsapplikasjoner som 

brukes av forhandleren og atferd 

på nettstedet til PayPal. 

 

OC&C Strategy 

Consultants Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å utføre 

markedsundersøkelser og -innsikt 
Anonymisert konto- og 

transaksjonsinformasjon 

 PaketPLUS Marketing 

GmbH (Tyskland) 

Administrere 

markedsføringskampanjer, 

distribuere brosjyrer til forhandlere 

Forbrukernavn, plassering, type 

og omfang av svindel på 
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og følge opp kampanjer. 
kontoen, bedriftsnavn. 

 Eye square GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å utføre 
kundeservice 
og markedsføringsundersøkelser. 

Benyttes til å utføre 
kundeservice- 
og markedsførings- 

undersøkelser. 

 Alliance Data FHC, Inc., 

som opererer under navnet 

Epsilon International 

og/eller Epsilon 

Communication Solutions, 

S.L 

Benyttes til å gjennomføre 

utgående kommunikasjon, 

herunder, men ikke begrenset til, 

e-post og pushvarsler. 

Kontaktinformasjon, herunder, 

men ikke begrenset til, navn, e-

postadresse, telefonnummer. 

Anonym informasjonskapsel-ID, 

annonse-ID. Innholdet av 

kommunikasjon som skal 

leveres til bestemte brukere, og, 

der dette er aktuelt, 

segmentgruppen slike brukere 

hører hjemme i – dette i 

kommunikasjonsøyemed. 

 Adjust GmbH (Tyskland) 
Benyttes til å bidra til å identifisere 

atferd i mobilappen for å treffe 

gode beslutninger om målrettet 

markedsføring, bidra til effektiv 

håndtering og optimalisering av 

mobilkampanjer på sosiale 

nettverk og andre steder på nettet. 

Anonym 

informasjonskapselidentifikasjon, 

annonseidentifikasjon og enhets-

id brukt av en bestemt person, 

aktiviteter i mobilappen om en 

bestemt brukers bruk av 

mobilappen (herunder, uten 

begrensninger, pålogging, 

vellykkete transaksjoner), men 

ikke betalingsopplysninger og 

økonomisk informasjon. 

Innholdet i annonser som skal 

leveres til bestemte brukere og, 

der dette er aktuelt, 

segmentgruppen slike brukere 

hører hjemme i – dette i 
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annonseringsøyemed. 

formål. 

 Visual IQ, Inc (USA) 
Målinger på ulike enheter/kanaler 

Annonseidentifikasjon og 

enhets-ID for å segmentere 

brukergrupper basert på app-

atferd, krypterte e-postadresser 

knyttet til PayPal-brukere (uten å 

indikere kontoforhold). Anonym 

identifikasjon generert av 

informasjonskapsler, 

pikselmerker eller lignende 

teknologier som er bygd inn i 

nettsider, annonser og e-post 

som sendes brukerne. 

8. Tjenester som gjelder drift 

 

Kanzlei Dr. Seegers, Dr. 

Frankenheim & Partner 

Lawyers (Tyskland, 

Østerrike, Sveits), Akinika 

Debt Recovery Limited 

(Storbritannia), Capita Plc 

(Storbritannia), Compagnie 

Francaise du 

Recouvrement (Frankrike), 

Clarity Credit Management 

Solutions Limited 

(Storbritannia), EOS 

Solution Deutschland 

GmbH (Tyskland), EOS 

Aremas Belgium SA/NV 

(Belgia), EOS Nederland 

Benyttes til å kreve inn gjeld. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsdato, e-

postadresse, kontotype, 

kontostatus, siste fire sifre i 

konto for finansinstrument, 

sorteringskode, kontosaldo, 

detaljer om kontotransaksjoner 

og ansvar, navn på leverandør 

av finansieringskilde og kopi av 

all kommunikasjon i hver sak 

relatert til beløp du (eller en 

annen person) skylder oss. 
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B.V. (Nederland), Arvato 

Infoscore GmbH 

(Tyskland), Infoscore 

Iberia (Spania), SAS 

(Frankrike), Transcom 

WorldWide S.p.A. (Italia), 

Transcom Worldwide SAS 

(Tunisia), Intrum Justitia 

S.p.A. (Italia), 

 

KSP Kanzlei Dr. Seegers 

(Tyskland), BFS Risk & 

Collection GmbH 

(Tyskland), HFG 

Hanseatische Inkasso- 

und Factoring-Gesellschaft 

(Tyskland), BFS Risk and 

Collection GmbH 

(Tyskland), Team 4 Collect 

(Spania), Arvato Polska 

(Polen), BCW Collections 

Ireland Ltd (Irland), S.C. 

Fire Credit S.R.L. 

(Romania), Gothia 

Financial Group AB 

(Sverige), Gothia AS 

(Norge), Gothia A/S 

(Danmark), Gothia Oy 

(Finland), Credit Solutions 

Ltd (Storbritannia). 

Benyttes til å kreve inn gjeld: 

håndtere rapportering til 

kredittsjekkbyråer om kunder som 

ikke betaler. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsdato, e-

postadresse, kontotype, 

kontostatus, siste fire sifre i 

konto for finansinstrument, 

sorteringskode, kontosaldo, 

detaljer om kontotransaksjoner 

og ansvar, navn på leverandør 

av finansieringskilde, aktuell 

informasjon om kontoadferd og 

kopi av all kommunikasjon 

(herunder all kommunikasjon 

som er relevant for rapportering 

til kredittopplysningsbyråer) i 

hver sak relatert til beløp du 

(eller en annen person) skylder 

oss. 

 

Begbies Traynor Group plc 

(Storbritannia), Moore 

Stephens LLP 

Benyttes til å undersøke 

(herunder gjennomføre eiendels- 

og nettsideinspeksjoner og/eller 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsdato, e-

postadresse, kontotype, 
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(Storbritannia), Moore 

Stephens Ltd 

(Storbritannia), Moore 

Stephens International Ltd 

(Storbritannia), Moorhead 

James LLP (Storbritannia), 

Comas Srl (Italia), RBS 

RoeverBroennerSusat 

GmbH & Co. KG 

(Tyskland), LLC Elitaudit 

(Russland), National 

Recovery Service 

(Russland) 

bedriftsevalueringer) og/eller 

innkreve (og/eller bistå i 

innkrevingen av) gjeld fra 

potensielt og faktisk 

betalingsudyktige kunder. 

kontostatus, siste fire sifre i 

konto for finansinstrument, 

sorteringskode, kontosaldo, 

detaljer om kontotransaksjoner 

og ansvar, navn på leverandør 

av finansieringskilde og kopi av 

all kommunikasjon i hver sak 

relatert til beløp du (eller en 

annen person) skylder oss. 

 
Webbank (USA) 

Bare for kunder som også er 

kunder hos Bill Me Later, Inc.: 

bistand i forbindelse med 

regnskaps- og 

innfordringstjenester. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsdato, e-

postadresse, kontotype, 

kontostatus, de siste fire sifrene 

til kontoer som brukes som 

finansielle instrumenter, 

sorteringskode, kontosaldo, 

detaljer om kontotransaksjoner 

og gjeld, og navn på 

finansieringskildeleverandør. 

 

Digital River Inc. (USA) og 

Research in Motion 

Limited (USA) 

Benyttes til å gjøre det mulig å 

logge på og bruke PayPal via 

mobil enhet (for eksempel 

mobiltelefon eller nettbrett). 

Gjeldende detaljer i din 

kontoinformasjon som overføres 

som en del av din bruk av 

PayPal via en mobil enhet. 

 

mediafinanz AG 

(Tyskland) 

Benyttes til å kreve inn gjeld, for å 

anmode om og sende informasjon 

fra og til Schufa, Buergel og andre 

kredittreferanse- og svindelbyråer 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, fødselsdato, 

bedriftsnavn, e-postadresse, 

kontotype, kontostatus, siste fire 
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for PayPal sifrene på finansielle 

instrumenter-konto, kontosaldo, 

detaljer om kontotransaksjoner 

og gjeld, og navn på 

finansieringskildeleverandør, 

kredittvurdering mottatt fra byrå, 

kontoresultatdata 

 

Zyklop Inkasso 

Deutschland GmbH 

(Tyskland), PNO inkasso 

AG (Tyskland), 

Hanseatische Inkasso-

Treuhand GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å kreve inn og 

administrere gjeld, støtte 

innfordringsgrupper i tilfeller med 

betalingsudyktige kunder. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, e-postadresse, 

kontotype, kontostatus, siste fire 

sifre fra den aktuelle 

betalingskontoen, 

sorteringskode og navn på 

finansieringskildeleverandør, 

kontosaldo, dato for og beløp 

ved siste transaksjon og 

resultater fra kredittsjekker. 

 

Informa Solutions GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å be om og sende 

informasjon fra og til Schufa, 

Buergel og andre 

kredittreferanse- og svindelbyråer 

i og fra og til ID Checker 

Navn, fødselsdato, bedriftsnavn, 

juridisk status, adresse, e-

postadresse, 

organisasjonsnummer og MVA-

nummer.  

Med det formål å verifisere 

identitet, også: annen 

informasjon i dokumenter 

forespurt av PayPal for vurdering 

av risiko eller overholdelse.  

For kunder med tysk PayPal-

konto også: telefonnummer, hvor 

lang tid på adressen, tid i 

bedriften, tid hos PayPal, 

finansieringsinstrument herunder 
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bankkonto og kortopplysninger 

og relevant 

transaksjonsinformasjon, 

kredittvurdering mottatt på vegne 

av PayPal fra 

kredittvurderingsbyrå, 

kontonummer, kontotype, 

kontostatus, kontosaldo, 

opplysninger fra 

kontotransaksjoner og om gjeld, 

negative kontoresultatdata. 

 

P K Consultancy Limited 

(Storbritannia) 

Å vurdere risiko og bidra til å 

oppdage og forhindre potensielt 

ulovlige handlinger og brudd på 

retningslinjer. 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, e-postadresse, 

kontotype, siste fire sifre i 

finansielle instrumenter-konto, 

kontosaldoen, detaljer om 

kontotransaksjoner og gjeld, 

kontostatus og kontoresultatene, 

avhengig av det som er påkrevet 

for formålet 

 

Robertson Taylor 

Insurance Brokers Limited 

(Storbritannia) 

Konsultasjon i forhold til 

risikovurderinger av spesifikke 

forhandlere og 

forhandlertransaksjoner 

Navn, adresse, telefonnummer, 

kontonummer, 

bedriftskontaktopplysninger, 

domenenavn, e-postadresse, 

kontotype, kontosaldo, 

opplysninger om 

kontotransaksjoner og gjeld, 

kontostatus og informasjon om 

kontoresultat som nødvendig for 

formålet. 

 
Yesmail Inc. (USA), Benyttes til å gjennomføre e- Navn, adresse, e-postadresse, 



Liste over tredjeparter (andre enn PayPal-kunder) som personopplysninger kan bli delt med  

 Per: 23. februar 2016 

 

45 
© 2015 PayPal.  Med enerett.  PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 

Kategori 
Navn på part og 

jurisdiksjon (i parentes) 
Formål Informasjon som deles 

Responsys (USA), 

Silverpop Systems Inc. 

(USA) og e-Dialog, Inc. 

(USA), Salesforce.com, 

Inc. (USA),  Oracle 

America Inc. (USA), Adobe 

Systems Incorporated 

(USA), Teradata 

Corporation 

postdrift i forhold til PayPal 

tjenestene (herunder, drift, 

kundeservice, innsamlinger, 

markedsføringsprogrammer og 

kampanjer). 

bedriftsnavn, bedriftens 

kontaktinformasjon, 

domenenavn, kontostatus, 

kontotype, kontoinnstillinger, 

typen og arten PayPal-tjenester 

tilbudt eller benyttet, og relevant 

transaksjons- og 

kontoinformasjon. 

 
Blue Media S.A. (Polen) 

Benyttes til å verifisere identitet og 

sikre at en bruker virkelig er 

innehaver av en PayPal-konto.  

Benyttes til å behandle 

forespørsler om å foreta betaling 

som blir foretatt av en bruker 

gjennom Blue Medias tjenester. 

Navn og e-postadresse. 

 

Consultix GmbH 

(Tyskland) 

Benyttes til å assistere i 

opprettelsen av PayPals 

Bedriftskontoer for forhandlere 

som blir medlemmer gjennom 

bankens eller annen 

kontraktspartners betalings- eller 

tjenestegateway. 

All informasjon levert av 

forhandleren (direkte eller via 

hans/hennes bank) eller annen 

kontraktspartner med det formål 

å opprette hans/hennes PayPal 

Bedriftskonto (herunder bl.a. e-

postadresse, adresse, 

bedriftsnavn, bedriftens 

kontaktinformasjon og 

bankkontoopplysninger). 

 

Akamai Technologies Inc. 

(USA) 

Nettverk for innholdslevering – for 

å levere sideinnhold til PayPal fra 

lokale servere til brukere. 

Benyttes også til å hente 

risikoinformasjon angående IP-en 

IP og maskinvareinformasjon 

om enheten (enhets-ID, 

bruker-IP-adresse og 

informasjonskapsler). 

Forhold som gjelder IP-

atferd. 
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og enheten som kunder logger på 

PayPal med, for forskning og 

testing av hensiktsmessigheten 

av nye produkter og tjenester. 

 
azionare GmbH (Tyskland) 

Benyttes til å distribuere priser i 

priskampanjer på Facebook. 
Navn, e-postadresse. 

 

ITELLIUM mobile 

Solutions GmbH 

(Tyskland); CartaSi S.p.A 

– Gruppo ICBPI (Italia) 

Benyttes til å bistå i produksjonen 

av innovative betalingsmetoder 

(f.eks. applikasjoner), og 

behandling av betalinger gjennom 

slike innovative betalingsmåter. 

Alle kontoopplysninger. 

 

Trustwave Holdings Inc. 

(USA) 

Utføre PCI-

samsvarsvalideringstjenester for 

forhandlerkontoer og 

forhandlerintegrasjoner. 

Bedriftsnavn, adresse, 

kontonummer, forhandlertype, 

samsvarsprogram brukt, PCI-

nivå PCI-status, PCI-utløp, navn, 

e-postadresse, telefonnummer til 

forhandlerens kontaktperson. 

 

Zoot Enterprises, Inc. 

(USA), Zoot Deutschland 

GmbH (Tyskland), Zoot 

Enterprises Limited 

(Storbritannia) 

Bearbeiding av tekniske 

applikasjoner og levering av en 

data- og dokument-gateway for 

kontogjennomgang, testing og 

grundige undersøkelser, og 

utveksling av brukerinformasjon 

og bilder av dokumenter som 

beviser identitet, adresse og 

eierskap for en finansieringskilde 

med kontraherte 

kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråer.  

All kontoinformasjon og 

dokumentasjon levert av kunder, 

for eksempel legitimasjon og 

adresse, eierskap av en 

finansieringskilde eller andre 

dokumenter PayPal ber om og 

dataene i disse for vurdering av 

risiko, overholdelse og kreditt. 

 

RR Donnelley and Sons 

Company (USA) 

Benyttes til å tilby 

utskriftstjenester, som 

Navn, adresse, e-postadresse 

og kontoinformasjon. 
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eksempelvis kontooversikter og 

andre materialer i papirform. 

 

Scorex (Storbritannia) 

Limited (Storbritannia) 

Benyttes til å levere en 

teknologiløsning som tillater 

PayPal å behandle, sende og 

motta kredittinformasjon om 

brukere via sine kontraherte 

kredittopplysningsbyråer. 

Navn, adresse, e-postadresse, 

fødselsdato, tid på adressen, 

telefonnummer, juridisk form, 

bedriftens levetid, 

organisasjonsnummer, MVA-

nummer (om nødvendig). 

 

OXID eSales AG 

(Tyskland) 

Tjenester i forbindelse med 

utvikling og drift av et 

betalingssystem for stasjonær 

handel (salgspunkt) 

All konto- og 

transaksjonsinformasjon (der 

dette gjelder). 

 
Ordermotion, Inc. (USA) 

Benyttes til å samle data og 

opprette/levere (direkte til kunder) 

bestillinger for PayPal Here-

produktet (inkludert, men ikke 

begrenset til den PayPal Here-

aktiverte enheten). 

Navn, adresse, e-postadresse, 

telefonnummer, 

betalingskortinformasjon og 

PayPal-betaleridentifikasjon. 

 

Ingram Micro, Inc. (USA) 

og Ingram Micro 

(Storbritannia) Limited 

(Storbritannia) 

Benyttes til å fungere som 

PayPals distributør for PayPal 

Here-produktet (inkludert men 

ikke begrenset til den PayPal 

Here-aktiverte enheten). 

Navn og adresse. 

 
Interxion Datacenters B.V. 

Benyttes til å gi støtte til 

datasenterdrift for BillSafe-

kredittproduktet. 

All relevant konto- og 

transaksjonsinformasjon (der 

dette gjelder). 

 Lattice Engines, Inc. 
Benyttes til å utvikle og optimere 

prognosemodeller. 

Navn på forhandleren, navn på 

kontaktperson, adresse, e-

postadresse og URL-adresse til 

forhandlerens nettsted. 
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Interact CC Ltd 

(Storbritannia) 

Gi kunder hjelp med PayPal-

tjenesten  

Kundenavn, bedriftsnavn, 

telefonnumre, kontakt-e-

postadresse, nettsted, bransje, 

fraktopplysninger, 

kortopplysninger for betalingen  

 

The unbelievable Machine 

Company GmbH 

 

Være vert for BillSafe-programmet 

på servere 
Alle kontoopplysninger. 

 
 
eBay Enterprise (GSI 
Commerce) (USA) 
 
 
 

 

Behandle PayPal-betalinger og 

yte kundeservice på forhandleres 

vegne. 

Navn, adresse, 

telefonnummer 

, e-post 

adresser, trunkert 

og begrenset, 

betalingskildens 

utløpsdato 

, type PayPal- 

konto,  

kontostatus, siste fire sifre 

av kontoen 

til betalingskilden, 

sorteringskode, kontosaldo 

, detaljer om 

konto-transaksjoner. 

 
 
Globalcollect (NL) 

 

Behandle PayPal-transaksjoner, 

tilrettelegge for oppgjør utenfor 

PayPal-systemet og rapportere. 

Navn, adresse, 

telefonnummer 

, e-post 

adresser, trunkert 

og begrenset, 

betalingskildens 

utløpsdato 
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, type PayPal- 

konto, 

kontostatus, siste fire sifre 

av kontoen 

til betalingskildem, 

sorteringskode, kontosaldo 

, detaljer om 

konto-transaksjoner. 

9. Konsernselskaper 

 
PayPal Inc. (USA) 

Handler på vegne av PayPal for å 

lagre og behandle 

kontoinformasjon. 

Alle kontoopplysninger. 

 

PayPal Europe Services 

Limited (Irland), PayPal 

Malaysia Services Sdn 

Bhd (Kuala Lumpur), 

PayPal Israel Ltd (Israel), 

PayPal India Private 

Limited (India), PayPal 

(UK) Ltd (Storbritannia), 

PayPal France S.A.S. 

(Frankrike), PayPal 

Deutschland GmbH 

(Tyskland), PayPal Spain 

SL (Spania), PayPal Italia 

Srl (Italia), PayPal 

Nederland BV 

(Nederland), PayPal 

European Marketing SA 

(Sveits), PayPal Polska Sp 

Zoo (Polen), PayPal 

Handler på vegne av PayPal med 

formål om å levere kundestøtte, 

foreta risikovurdering og sikre 

etterlevelse av lover og forskrifter 

samt andre kontoradministrative 

tjenester. 

Alle kontoopplysninger. 
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Bilisim Hizmetleri Limited 

Sirketi (Tyrkia), PayPal 

International Sarl 

(Luxembourg), PayPal SE 

(Storbritannia), Bill Me 

Later Inc. (Tyskland), 

PayPal Information 

Technologies (shanghai) 

Co. (Kina), PayPal 

Australia Pty Limited 

(Australia), PayPal 

Charitable Giving Fund 

(USA), PayPal Giving 

Fund UK (Storbritannia), 

Tradera AB (Sverige), 

 

PayPal Pte. Ltd. 

(Singapore) 

Handler på vegne av PayPal ved 

å inngå og gjennomføre ikke-

kundeavtaler som inneholder 

kundedata. 

Alle kontoopplysninger. 

10. Kommersielle partnere 

 

eBay Inc. (USA), eBay 

Europe S.à r.l. 

(Luxembourg), eBay 

Services S. à r.l. 

(Luxembourg), eBay 

International AG (Sveits), 

eBay Corporate Services 

GmbH (Tyskland), eBay 

France SAS (Frankrike), 

eBay (UK) Limited 

(Storbritannia), eBay CS 

Benyttes til å levere innhold og 

tjenester til felles kunder 

(herunder, men ikke begrenset til, 

registrering, transaksjoner, 

fakturering via telefonregning for 

kontoer når systemet er nede, og 

kundestøtte), for å vurdere risiko 

eller hjelpe til med å avdekke 

svindel, forebygge svindel og/eller 

yte bistand til ofre for svindel eller 

andre potensielt ulovlige 

Alle kontoopplysninger. 
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Vancouver Inc. (Canada), 

eBay Partner Network Inc. 

(USA), eBay Internet 

Support (Shanghai) Co Ltd 

(Kina), eBay Enterprise 

Marketing Solutions (USA) 

(tidligere GSI Commerce, 

Inc (USA), VendorNet Inc 

(USA), PepperJam 

Network (USA), GSI Media 

Inc. (USA), M3 Mobile Co., 

Ltd. (Korea), MBS (USA), 

ClearSaleing (USA), True 

Action Network (USA), 

True Action Studio (USA)), 

GumTree.com Limited 

(Storbritannia), Kijiji 

International Limited 

(Irland), Kijiji US Inc. 

(USA), mobile.de & eBay 

Motors GmbH (Tyskland), 

Shopping.com Inc. (USA), 

Shopping Epinions 

International Limited 

(Irland), Marktplaats B.V. 

(Nederland), Private Sale 

GmbH (Tyskland), 

StubHub, Inc. (USA), Viva 

Group, Inc. (USA), 

StubHub Europe S.à r.l. 

(Luxembourg), StubHub 

Services S.à r.l. 

handlinger og brudd på 

retningslinjene, og for å ta 

veloverveide avgjørelser 

angående produktene, tjenestene 

og kommunikasjonsmåtene deres. 
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(Luxembourg), Viva 

Group, Inc. (USA), 

ProStores Inc. (USA), 

MicroPlace, Inc. (USA), 

Internet Auction Co., Ltd. 

(Korea), Via-Online GmbH 

(Tyskland), Zong 

Inc.(USA) and 

X.commerce, Inc. (USA). 

eBay Europe Services 

Limited (Irland), eBay 

GmbH (Tyskland) 

11. Byråer 

 

CSSF (Luxembourg), 

CNPD (Luxembourg), 

Financial Ombudsman 

Service (Storbritannia), 

Altroconsumo (Italia), 

European Consumer 

Centre Network-

organisasjoner (basert i 

Østerrike, Belgia, Bulgaria, 

Tsjekkia, Kypros, 

Danmark, Estland, 

Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, 

Island, Irland, Italia, Latvia, 

Litauen, Luxembourg, 

Malta, Nederland, Norge, 

Polen, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og 

Benyttes til å gi de oppførte 

etatene informasjon innen deres 

myndighetsområde (på deres 

forespørsel) og for å svare på 

spørsmål og/eller undersøkelser 

igangsatt av brukere eller andre 

interessenter i de landene de har 

jurisdiksjon. 

Alle kontoopplysninger. 
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Storbritannia), Les 

Mediateurs du Net 

(Frankrike), Risolvi Online 

(Italia) og BaFin 

(Tyskland), Data 

Protection Agencies basert 

i Østerrike, Belgia, 

Bulgaria, Tsjekkia, Kypros, 

Danmark, Estland, 

Finland, Frankrike, 

Tyskland, Hellas, Ungarn, 

Island, Irland, Italia, Latvia, 

Litauen, Luxembourg, 

Malta, Nederland, Norge, 

Polen, Portugal, Romania, 

Slovakia, Slovenia, 

Spania, Sverige og 

Storbritannia. 

Når det gjelder kolonneoverskriften 'Formål', er det hver tredjeparts formål, med unntak av 

forvaltningsorganene, enkelte av betalingsbehandlerne og kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråene og konsernselskapene nevnt på slutten av denne tabellen, å oppfylle 

de forpliktelser PayPal har inngått avtale med foretaket om at de skal oppfylle.  Forvaltningsorganer 

gjennomfører sine formål i tråd med sine forvaltningsmessige mål og forpliktelser. Der det er 

uttrykkelig angitt i tabellen, kan betalingsbehandlere og kredittopplysnings- og 

svindelforebyggingsbyråer bruke opplysningene i sine respektive databaser, og videresende 

opplysningene til tredjeparter med det formål å forebygge svindel og vurdere kredittverdighet, i tråd 

med deres respektive vilkår. 

 

 


