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Fiind clientul nostru, dorim ca afacerea 
dvs. să accepte plata prin card fără proble‑
me, însă este vital ca dvs. să fiţi conștient 
și să înţelegeţi riscurile asociate cu accep‑
tarea plăţilor prin card. Detaliile de mai jos 
sunt un scurt rezumat al modului prin care 
puteţi reduce aceste riscuri. Vă rugăm să 
le citiţi cu atenţie.

PROTECŢIA DATELOR CARDULUI
Pe măsură ce acceptaţi plăţile prin card, 
trebuie să fiţi conștienţi de sensibilitatea 
datelor culese atunci când se efectuează 
o tranzacţie cu cardul și necesitatea de 
a le asigura de furt sau utilizare necores‑
punzătoare. În cazul în care veţi suferi 
o breşă de securitate, iar datele cardurilor 
sunt furate, există un risc semnificativ de 
pierderi financiare și reputaţionale pentru 
afacerea dvs.
Cel mai bun mod de a minimiza riscurile 
de scurgeri de date ale cardurilor este 
să vă asiguraţi că toate cardurile de plată 
sunt manipulate în siguranţă, iar datele de 
card sunt transmise corect către sistemul 
de plăţi (Visa, Mastercard, Amex, etc.), 
prin POS sau sistemul de comerţ electro‑
nic. Acest lucru vă va aduce un plus de 
încredere din partea clienţilor, instituţiilor 

Acceptaţi plata prin card într ‑un mod 
sigur și cunoscând riscurile

bancare și terţi procesatori.
Ca regulă generală, nu ar trebui să păs‑
traţi nicio informaţie a cardului sau copii 
ale cardurilor.

CE ESTE PAYMENT CARD INDUSTRY 
DATA SECURITY STANDARD (PCI 
DSS)?
În conformitate cu Acordul de procesa‑
re al plăţilor prin card încheiat între dvs. 
şi noi, sunteţi obligat să implementaţi 
și să menţineţi conformitatea PCI DSS. 
Protocolul PCI DSS stabilește regulile și 
procedurile de manipulare a datelor de 
card sensibile într ‑un mod sigur ‑ aceste 
reguli sunt obligatorii pentru toate 
părţile care stochează, procesează și 
transmit datele deţinătorului cardului 
‑ nu numai pentru comercianţi, ci şi 
pentru bănci / acceptatori și companii 
emitente de carduri din întreaga lume, 
dar și toate părţile terţe / procesatori 
care furnizează servicii pentru instituţiile 
menţionate mai sus.
Vă rugăm să reţineţi că toate meto‑
dele de acceptare a plăţii prin card, 
terminalele POS și soluţiile de comerţ 
electronic furnizate de Global Payments 
sunt conforme cu PCI DSS.

Pentru mai multe detalii despre PCI DSS puteţi vizita 
www.pcisecuritystandards.org – acest site deţine cea mai 
recentă versiune de specificaţii și îndrumări PCI DSS cu privire 
la modul de a deveni conform cu aceste cerinţe. Echipa noastră 
PCI va fi bucuroasă să răspundă la întrebările dumneavoastră 
și, dacă este necesar, să vă ofere o consiliere individuală. 
Vă rugăm să ne contactaţi la pci@globalpayments.cz.
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