Warunki Usługi
Bezpieczeństwo Pro

(1) Definicje i interpretacja
1.1. Niniejsze ogólne warunki usługi Bezpieczeństwo Pro („Warunki usługi Bezpieczeństwo Pro”) uzupełniają i stają się częścią Umowy
pomiędzy Elavon i Akceptantem (w zakresie świadczenia przez Elavon usługi Bezpieczeństwo Pro) i należy je w tym zakresie interpretować
łącznie z Umową.
1.2. W przypadku niezgodności pomiędzy Warunkami usługi Bezpieczeństwo Pro oraz Warunkami albo innymi dokumentami włączonymi
   do Umowy, rozstrzygające będą postanowienia Umowy.
1.3. Pojęcia pisane dużą literą niezdefiniowane w Warunkach usługi Bezpieczeństwo Pro mają znaczenie nadane im w Warunkach.

Akceptant

oznacza Akceptanta określonego w Umowie.

Aktualizacja

oznacza treść lub kod maszynowy udostępniany przez Elavon w celu uaktualnienia Rozwiązania lub
jego części, w tym w szczególności poprawki, dodatki, zamienniki, nowe wersje Oprogramowania oraz
jakąkolwiek jego aktualizację, które Elavon może w każdym czasie dostarczyć w Okresie Subskrypcji
w związku z Rozwiązaniem.

Dane Chronione

oznaczają wszelkie dane, które dotyczą Akceptanta, świadczonych przez Elavon na rzecz Akceptanta
usług oraz dane dotyczące reprezentantów Akceptanta, jego pracowników lub współpracowników,
a które podlegają szczególnej ochronie na podstawie przepisów prawa i do których Elavon uzyska
dostęp w związku z wykonywaniem Usługi i dostarczaniem Rozwiązania; Danymi Chronionymi są
w szczególności dane osobowe w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, dane objęte
tajemnicą bankową w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, a także dane objęte tajemnicą zawodową,
o której mowa w Ustawie o Usługach Płatniczych.

Dopuszczalny Cel

oznacza pojęcie zdefiniowane w sekcji „Subskrypcja”.

Elavon

oznacza Elavon Financial Services Designated Activity Company (numer w rejestrze spółek 418442),
z siedzibą pod adresem: Block E, 1st Floor, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin,
Irlandia, działającą na terenie Polski poprzez oddział pod firmą Elavon Financial Services DAC (spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością o wyznaczonym przedmiocie działalności), ul. Puławska 17,
02-515 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 287836, sąd rejestrowy: Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie.

Kolejny Okres

ma znaczenie nadane poniżej w sekcji „Subskrypcja”.

Okres Subskrypcji

w odniesieniu do Rozwiązania oznacza Początkowy okres subskrypcji oraz Kolejne Okresy.

Opłaty

ma znaczenie nadane w Umowie, zaś na potrzeby Warunków usługi Bezpieczeństwo Pro obejmuje także
jakiekolwiek kwoty podlegające zapłacie przez Akceptanta za Rozwiązanie, zgodnie z wyszczególnieniem
zawartym w Formularzu.

Oprogramowanie

oznacza oprogramowanie przeznaczone do zainstalowania na Urządzeniu i obejmuje również każdą jego
aktualizację.

Początkowy Okres Subskrypcji

oznacza okres dwunastu (12) miesięcy począwszy od dnia, w którym Elavon zaaprobuje dostarczone przez
Akceptanta Zamówienie na Rozwiązanie (przy czym zaaprobowanie takie może być potwierdzone poprzez
powitalną wiadomość poczty elektronicznej).

Rozwiązanie

oznacza rozwiązanie Bezpieczeństwo Pro składające się z Usług oraz Oprogramowania dostarczonego
przez Elavon za pośrednictwem Strony Internetowej, telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pośrednictwem
serwisu czatowego lub w inny sposób związany ze Stroną Internetową, jak bliżej opisano w Załączniku A
poniżej.

Strona Internetowa

oznacza stronę pod adresem https://elavonsecuritymanager.com.

Umowa

oznacza umowę zawartą z Akceptantem, na podstawie której Elavon świadczy usługi akceptacji Kart.

Urządzenie

oznacza komputer, laptop, telefon komórkowy, tablet lub inne urządzenie do przetwarzania danych
cyfrowych wykorzystujące system operacyjny wymieniony na Stronie internetowej w zakładce zawierającej
informacje o produktach i dotyczącej Rozwiązania.

Usługa

oznacza usługi dostarczane przez Elavon online lub telefonicznie.

Warunki

oznaczają Ogólne Warunki Świadczenia Usług, stanowiące załącznik nr 1 oraz integralną część Umowy.

Zamówienie

oznacza zamówienie na Rozwiązanie składane poprzez wypełnienie oraz przekazanie do Elavon Formularza.
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Poniższe wyrazy i wyrażenia mają następujące znaczenie na potrzeby Warunków usługi Bezpieczeństwo Pro:
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(2) Udzielenie Licencji
2.1. Elavon, z zastrzeżeniem Warunków usługi Bezpieczeństwo Pro, udziela Akceptantowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie
z Rozwiązania w Okresie Subskrypcji.
2.2. Akceptant może korzystać z Rozwiązania na nie więcej niż 2 (dwóch) Urządzeniach lub pod nie więcej niż dwoma adresami IP (stosownie
do przypadku opisanego w Załączniku A) pomnożonych przez liczbę licencji zakupionych zgodnie ze wskazaniem w niniejszym formularzu
Zamówienia w polu „Liczba” (nie dotyczy to Ochrony Antywirusowej, która ograniczona jest do 1 Urządzenia na licencję).
2.3. Akceptant ani żadna osoba trzecia nie są uprawnieni do:
a)

korzystania z jakiejkolwiek licencji lub innego numeru uwierzytelniającego dostarczonego przez Elavon w związku z Rozwiązaniem na
większej liczbie Urządzeń ani pod większą liczbą adresów IP niż zaakceptowana przez Elavon;

b)

ujawnienia jakąkolwiek licencji lub numeru uwierzytelniającego jakiemukolwiek podmiotowi innemu niż Elavon lub autoryzowany
przedstawiciel Elavon;

c)

obchodzenia lub usiłowania obchodzenia ograniczeń dotyczących instalacji lub zakresu korzystania z Rozwiązania;

d)

kopiowania, modyfikowania zwielokrotniania, tworzenia opracowań, kopii, rozpowszechniania, ładowania, wyświetlania,
transmitowania lub dystrybuowania jakiejkolwiek części Rozwiązania w jakiejkolwiek formie, jakimkolwiek sposobem przekazu lub
jakimikolwiek środkami.

e)

dekompilowania, deasemblowania, tłumaczenia, przekształcania, ekstrahowania, programowania zwrotnego lub redukowania w inny
sposób do formy zrozumiałej dla człowieka całości lub jakiejkolwiek części Oprogramowania z wyjątkiem wyłącznie sytuacji, kiedy takie
działania, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi Przepisami Prawa, nie mogą być wyłączone z uwagi na konieczność dekompilacji
Oprogramowania w celu stworzenia niezależnego programu komputerowego, który może współdziałać z Oprogramowaniem lub
innym programem („Dopuszczalny Cel”) i z zastrzeżeniem, że informacja uzyskana podczas takich czynności:
•

nie jest ujawniana ani przekazywana bez uprzedniej pisemnej zgody Elavon udzielonej osobie trzeciej, wobec której ujawnienie lub
przekazanie jest niezbędne w celu osiągnięcia Dopuszczalnego Celu;

•

nie jest wykorzystywana do stworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, które zasadniczo jest podobne w działaniu
do Oprogramowania;

•

jest odpowiednio zabezpieczona; oraz

•

jest wykorzystywana wyłącznie w Dopuszczalnym Celu;

f)

publikowania, zbywania, dystrybuowania, transmitowania, przenoszenia, wynajmowania, wyświetlania, ujawniania, sublicencjonowania
lub w jakikolwiek komercyjny sposób eksploatowania Rozwiązania;

g)

umożliwiania jakiejkolwiek osobie trzeciej korzystania z Rozwiązania;

h)

uzyskiwania dostępu lub korzystania z Rozwiązania w sposób inny niż zgody z niniejszymi Warunkami usługi Bezpieczeństwo Pro lub
warunkami określonymi na Stronie Internetowej;

i)

instalowania jakiejkolwiek części Oprogramowania w systemie operacyjnym niewspieranym przez Elavon;

j)

usuwania z Oprogramowania jakiejkolwiek noty copyrightowej, znaku towarowego lub innego wskazania zastrzeżenia praw.

a)

jest świadomy, iż do wyłącznych obowiązków Akceptanta należy tworzenie kopii bezpieczeństwa wszelkich danych, oprogramowania,
informacji lub innych plików przechowywanych na Urządzeniu;

b)

jest świadomy, że Rozwiązanie może zawierać rekomendacje dotyczące: instalacji, konfiguracji lub aktualizacji oprogramowania;
aktualizacji lub konfiguracji systemu operacyjnego; zmian w ustawieniach lub konfiguracji Urządzenia, rutera lub zapory ogniowej;
ponownego ustalenia lub zmiany hasła; a także usunięcia lub zmiany danych przechowywanych na Urządzeniu, niezbędnych do
prawidłowego działania Rozwiązania;

c)

Elavon może usunąć lub zainstalować programy, zmienić ustawienia Urządzenia lub w inny sposób skonfigurować Urządzenie;

d)

Elavon może przeprowadzać skanowanie bezpieczeństwa na Urządzeniach;

e)

Elavon może w każdym czasie dokonać Aktualizacji bez żądania lub uzyskiwania osobnej zgody Akceptanta;

f)

jest świadomy, że może zdarzyć się, że nie będzie mógł korzystać z Rozwiązania lub jego części, jeżeli nie zainstaluje najnowszej
Aktualizacji dostarczonej przez Elavon;

g)

upoważnia Elavon do ładowania i instalacji na Urządzeniach Akceptanta programów komputerowych umożliwiających Elavon zdalny
dostęp i kontrolę nad Urządzeniami; oraz

h)

Elavon w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie, utratę, zmianę lub inne
naruszenie danych, informacji, oprogramowania, plików lub jakichkolwiek Urządzeń wskutek korzystania przez Akceptanta
z Rozwiązania.

(3) Wyłączenie odpowiedzialności
3.1. Elavon nie zapewnia, że działanie Rozwiązania będzie w każdym czasie nieprzerwane lub wolne od błędów, że Rozwiązanie będzie działać
prawidłowo na każdym Urządzeniu lub w każdej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania, że Rozwiązanie będzie zapewniało ochronę
integralności jakiegokolwiek Urządzenia lub chroniło przed wszelkimi zagrożeniami ani że Rozwiązanie spełni wymagania Akceptanta.
Elavon nie udziela żadnej gwarancji rezultatów, jakie mogą być uzyskane poprzez korzystanie z Rozwiązania ani dokładności lub
rzetelności jakichkolwiek informacji uzyskanych poprzez Rozwiązanie. Żadna rekomendacja ani informacja, pisemna lub ustna, uzyskana
przez Akceptanta od Elavon nie może być poczytana za gwarancję niewymienioną w Warunkach usługi Bezpieczeństwo Pro. Wyłączona
jest wszelka odpowiedzialność Elavon z tytułu nieskorzystania lub nieprawidłowego skorzystania z rekomendacji przedstawionych przez
Elavon lub nieprawidłowej instalacji lub usunięcia oprogramowania lub zmiany albo usunięcia danych. Elavon nie ponosi odpowiedzialności
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2.4. Poprzez korzystanie z Oprogramowania Akceptant potwierdza, że:

za jakikolwiek uszczerbek wywołany zastosowaniem lub będący skutkiem jakikolwiek błędów lub braków w informacji, rekomendacji albo
kodzie dostarczonym w ramach Rozwiązania, albo jakichkolwiek czynności podjętych przez Akceptanta według instrukcji Elavon.
3.2. Akceptant przyjmuje do wiadomości, że skorzystanie z każdego materiału, aktualizacji, patch (łaty) lub danych załadowanych,
zainstalowanych, poprawionych, usuniętych lub w inny sposób wykorzystanych w związku ze stosowaniem Rozwiązania następuje według
wyłącznego uznania Akceptanta i na jego własne ryzyko oraz że Akceptant będzie wyłącznie odpowiedzialny za: wyniki uzyskane wskutek
korzystania z Rozwiązania; za jakiekolwiek konkluzje wyciągnięte z takiego korzystania; jakikolwiek uszkodzenie Urządzeń lub jakąkolwiek
utratę danych, które będą skutkiem takiego załadowania lub instalacji.
3.3. Akceptant potwierdza, że Elavon może polegać na informacji dostarczonej przez Akceptanta w celu dostarczenia Rozwiązania. Elavon
nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec Akceptanta, jeżeli taka odpowiedzialność miałaby wynikać z istotnej niedokładności
jakiejkolwiek takiej informacji lub niedostarczenia przez Akceptanta informacji rozsądnie wymaganej przez Elavon w związku z Rozwiązaniem.

(4) Subskrypcja
4.1. Wraz z upływem każdego Okresu Subskrypcji, subskrypcja zostanie automatycznie przedłużona na dalszy okres dwunastu (12) miesięcy
(każdy z takich okresów to „Kolejny Okres”), o ile Akceptant nie złoży oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji (spełniającego wymogi
przewidziane w Umowie dla zawiadomień), co najmniej na 30 dni przed upływem bieżącego Okresu Subskrypcji.
4.2. Akceptant może złożyć oświadczenie o rezygnacji z subskrypcji także w każdym czasie w trakcie trwającego Okresu Subskrypcji, a każda
taka rezygnacja odniesie skutek na koniec tego Okresu Subskrypcji i skutek ten będzie polegał na nieprzedłużeniu subskrypcji na Kolejny
Okres. W takim wypadku Akceptant pozostanie obowiązany uiszczać wszelkie należne Opłaty dotyczące pozostałej części trwającego
Okresu subskrypcji i Akceptant będzie miał możliwość dostęp do Rozwiązania do końca takiego okresu. W razie rezygnacji z subskrypcji
(z wyjątkiem sytuacji, kiedy Akceptant rozwiąże Umowę), automatycznie zostanie przywrócony obowiązek zapłaty podstawowych Opłat
PCI, jak uzgodniono w aktualnym tekście Umowy.
4.3. W przypadku skorzystania przez Elavon z prawa rozwiązania Umowy przed upływem Okresu subskrypcji, jak zastrzeżono poniżej,
Akceptant będzie obowiązany uiszczać należne Opłaty dotyczące korzystania z Rozwiązania tylko do dnia rozwiązania włącznie.

(5) Zawieszenie lub zakończenie świadczenia Usługi
5.1. Bez uszczerbku dla innych praw i środków zastrzeżonych w Warunkach usługi Bezpieczeństwo Pro, Umowie, Regulacjach Kartowych lub
Przepisach Prawa, Elavon ma prawo według swego uznania:
a)

w każdym czasie w trakcie Początkowego Okresu Subskrypcji lub każdego Kolejnego Okresu rozwiązać Warunki usługi
Bezpieczeństwo Pro za 60-dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie;

b)

zawiesić lub zakończyć jakąkolwiek część zobowiązań Elavon wskazanych w Warunkach usługi Bezpieczeństwo Pro,
ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku istotnego ich naruszenia przez Akceptanta, a w przypadku, gdy jest możliwe przerwanie
naruszeń, a ich skutki są możliwe do usunięcia, po bezskutecznym wezwaniu Akceptanta do zaniechania naruszeń i usunięcia ich
skutków w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania wezwania; oraz

c)

w zakresie, w jakim zobowiązania Elavon wynikające z Umowy zostały zawieszone zgodnie z postanowieniami Umowy, a takie
zawieszenie wpływa na prawidłowe wykonywanie przez Elavon obowiązków określonych w Warunkach usługi Bezpieczeństwo Pro,
zawiesić całość albo część takich zobowiązań Elavon.

5.2. W celu uniknięcia wątpliwości, przysługujące odpowiednio każdej ze Stron prawo wypowiedzenia Umowy ma zastosowanie do Warunków
usługi Bezpieczeństwo Pro. Warunki usługi Bezpieczeństwo Pro rozwiążą się automatycznie z chwilą rozwiązania Umowy. Bez uszczerbku
dla powyższego, Strony potwierdzają, że rozwiązanie Warunków usługi Bezpieczeństwo Pro nie skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz że
Umowa może być rozwiązana wyłącznie zgodnie z warunkami zawartymi w jej treści.

(6) Płatności
6.1. W zamian za dostarczanie Rozwiązania, Akceptant zobowiązany jest do zapłaty Opłat na rzecz Elavon od każdego MID,
w stawkach miesięcznych, w tym za miesiąc, w którym rozpoczął Początkowy Okres Subskrypcji, jednakże nie za miesiąc,
w którym zakończy się Okres Subskrypcji.
6.2. Elavon pobierze Opłaty od Akceptanta z dołu, zgodnie z postanowieniami Umowy.

(7) Przetwarzanie Danych Chronionych
7.1. Podanie wymaganych przez Elavon Danych Chronionych jest dobrowolne, jednakże jest także niezbędne w celu
prawidłowego świadczenia usługi Bezpieczeństwo Pro na rzecz Akceptanta. Dane te będą przetwarzane wyłącznie
w celu wykonania tej usługi, o ile inna podstawa nie wynika z innych umów zawartych z Akceptantem, w szczególności
z Umowy. Ponadto w celu prawidłowego wykonania usługi Bezpieczeństwo Pro niezbędne jest również przekazanie Danych
Chronionych do współpracujących z Elavon podmiotów trzecich w szczególności do Sysxnet Limited (spółki działającej pod
nazwą handlową SYSNET Global Solutions) oraz podmiotów należących do grupy kapitałowej, do której należy Sysxnet
Limited. Podmioty te będą przetwarzać Dane Chronione w imieniu Elavon na podstawie odrębnych umów. Podmioty
te będą upoważnione do przetwarzania Danych Chronionych wyłącznie w zakresie ustalonym przez Elavon i wyłącznie
w celu świadczenia usług na rzecz Elavon. Upoważnienie do przekazania danych wskazane w Umowie również obowiązują w zakresie
usługi Bezpieczeństwo Pro.
7.2. Elavon nie udostępni Danych Chronionych podanych przez Akceptanta żadnemu innemu podmiotowi, chyba że Akceptant wyrazi na to
zgodę albo gdy okaże się to niezbędne do świadczenia przez Elavon usług na rzecz Akceptanta.
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6.3. Oprócz Opłat dotyczących Usługi Bezpieczeństwo Pro Akceptant będzie zobowiązany do zapłaty należnych podatków,
w szczególności VAT, według odpowiedniej stawki.

ZAŁĄCZNIK A
Bezpieczeństwo
Pro

Ustawienie

Opis

Dane Techniczne

Skanowanie
podatności
na zewnętrzne
zagrożenia
według PCI DSS

Kontakt
telefoniczny
inicjowany przez
Elavon w celu
skonfigurowania
z klientem oraz
przejście SAQ

Celem tego skanowania jest
zidentyfikowanie, czy w sieci
Akceptanta istnieją podatne punkty
dostępu; skanowaniu podlegają
wszystkie możliwe punkty dostępu

• Skanowanie wyłącznie w stosunku do dwóch (2) adresów IP na MID

Skanowanie
Granic Sieci

Kontakt
telefoniczny
inicjowany przez
Elavon w celu
skonfigurowania
z klientem

Skanowanie Granic Sieci sprawdza
punkty dostępu w sieci Akceptanta,
które mogą umożliwiać hakerom
dostęp do danych Akceptanta i kradzież
informacji o kartach płatniczych klientów
Akceptanta i innych istotnych danych.

• Nie jest wymagane instalowanie oprogramowania

Kontakt
telefoniczny
inicjowany
przez Elavon
w celu
skonfigurowania z
klientem

W przypadku regularnego powtarzania
skanowanie to sprawdza i weryfikuje
zgodność stosowanych przez
Akceptanta aplikacji POS z listą
zatwierdzonych aplikacji prowadzoną
przez Radę Bezpieczeństwa PCI, co
z kolei jest wymagane do stwierdzenia
zgodności z wymogami 6.1 i 11.2.1.

• Dostarczane przez Sysnet Protect App – konieczne jest
załadowanie tej aplikacji do urządzenia

Kontakt
telefoniczny
inicjowany
przez Elavon
w celu
skonfigurowania
z klientem

Skanowanie Zabezpieczenia
Urządzenia może być przeprowadzone
w stosunku do komputerów PC oraz
laptopów z systemem operacyjnym
Windows lub OS/X oraz urządzeń
przenośnych z systemem iOS lub
Android. Skanowanie wykrywa
wszelkie przechowywane informacje
o kartach płatniczych oraz analizuje
system w celu wykrycia jakichkolwiek
cyberzagrożeń, wirusów i malware’u.
Skanowanie sprawdza również poziom
ogólnego zabezpieczenia komputerów
w zakresie systemu operacyjnego oraz
ważniejszego oprogramowania.

• Skanowanie Zabezpieczenia Urządzenia jest dostarczane
poprzez Sysnet Protect App; wersja desktop będzie przekazana
do Akceptanta pocztą elektroniczną, zaś wersja na urządzenia
mobilne może być załadowana z iTunes lub Google Play Store

Zgodność
Aplikacji POS

Skanowanie
Zabezpieczenia
Urządzenia

• Nielimitowane skanowanie na tych dwóch adresach
• Wymagane kwartalnie w ramach wymogów PCI DSS
• Raport ze skanowania z rekomendacją środków naprawczych
w celu uzyskania zgodności ze standardami
• Akceptant otrzyma prawo prezentowania oznaczenia
potwierdzającego spełnianie standardu na stronie internetowej
• Skanowanie wyłącznie w stosunku do dwóch (2) adresów IP
na MID

• Działa w systemie operacyjnym Windows
• Skanowanie wyłącznie dwóch (2) Urządzeń na MID

• Skanuje Urządzenia pod względem podatności na zagrożenia
• Ocenia zagrożenia i podatność dotyczącą określonych wersji
systemu operacyjnego a także oprogramowania aplikacyjnego
na Urządzeniu
• Skanuje zawartość plików i pamięci lokalnej Urządzenia w celu
wykrycia niezaszyfrowanych danych Użytkowników Kart,
co znacznie redukuje ryzyko naruszenia poufności danych
• Skanuje wiele typów plików, w tym: .xls(x), .doc(x), .ppt(x), .pst,
.pdf, .zip, .txt, .csv, .html, .xml, .rtf, .odt, .sxw, .sql. and .pdf
• Windows, Mac OS X oraz Linux
• Skanowanie zabezpieczenia urządzeń przenośnych jest
kompatybilne z systemami iOS i Android
• Skanowanie wyłącznie dwóch (2) Urządzeń na MID

Zabezpieczanie
Antywirusowe

Kontakt
telefoniczny
inicjowany
przez Elavon
w celu
skonfigurowania
z Akceptantem

Kontakt
telefoniczny
inicjowany
przez Elavon
w celu
skonfigurowania
z klientem

Skanowanie Danych Użytkowników
Kart pomoże Akceptantowi w wyszukaniu plików, w których zawarto
niezaszyfrowane numery Kart
(tzw. Primary Account Numbers,
„PAN”) zapisanych na komputerach,
laptopach, tabletach i innych
urządzeniach dostępnych do
skanowania. Taka operacja znacząco
ograniczy zakres badania PCI DSS
poprzez zidentyfikowanie, gdzie
Akceptant przechowuje dane
o Kartach i umożliwienie
bezpiecznego ich usunięcia.

• Dostarczane poprzez Sysnet Protect App – wymaga
załadowania do urządzenia

Zapobiega zainfekowaniu Urządzeń
wirusami oraz innego rodzaju
malware’em, które może spowodować
poważne zakłócenie lub poważną
szkodę w  działalności Akceptanta.
Chroni przed szeregiem problemów
od uciążliwego malware, którego
działanie może spowalniać systemy aż
do zapobiegania atakom hakerów oraz
phishingowi Urządzeń Akceptanta.

• Instalowany poprzez link wysyłany do Akceptanta pocztą
elektroniczną

• Niewielki wpływ na działanie systemu
• Wynajduje pliki I folder zawierające podejrzane dane PAN.
• Skanuje szeroki zakres typów plików, w tym: .xls(x), .doc(x),
.ppt(x), .pst, .pdf, .zip, .txt, .csv, .html, .xml, .rtf, .odt, .sxw,
.sql. and .pdf
• Windows, Mac OS X i Linux
• Skanuje wyłącznie do dwóch (2) Urządzeń na MID.

• Wsparcie dotyczy wyłącznie jednego Urządzenia na MID
• Windows (wszystkie wersje), Mac OS (wszystkie wersje),
Linux lub Android
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pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825.
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Skanowanie
Danych
Posiadaczy Kart

