A Cellum megerősíti elkötelezettségét a biztonság és
adatvédelem iránt
Magyarország elsőszámú mobilfizetési vállalata megfelel a legújabb jogi és
technikai követelményeknek
Budapest, 2018. június 7. – A térség egyik vezető mobiltárca-szolgáltatójának, a Cellum Csoportnak célja,
hogy a mobilfizetési piacon elérhető legmagasabb szintű biztonságot nyújtsa. Ennek megerősítéseképpen
a most zárult auditon ismét sikeresen megfelelt a nemzetközi bankkártyatársaságok globális
standardjának. Továbbá európai vállalatként a cégcsoport teljesíti az EU adatvédelmi törvényének (GDPR)
követelményeit, ami jelenleg a legszigorúbb ilyen szabályozás a világon.
Mobilfizetési vállalatként a Cellum számára az adatbiztonság kulcskérdés. 2000-ben történt indulása óta a
cég figyelmének középpontjában mindig is ügyfelei adatainak védelme állt. A Cellum most bejelentette, hogy
ismét teljesítette a nemzetközi bankkártyatársaságok szigorú biztonsági követelményeit, 2018-ban is
megszerezve a PCI-DSS 3.2 megfelelőséget igazoló oklevelet. Első szintű szolgáltatóként a vállalat így a
legerősebb biztonságot nyújtja a mobilfizetési terén.
Ezen felül a Cellum megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) – az Európai Unió új adatvédelmi
törvényének – ami május 25-én lépett életbe. Így a vállalat teljesíti az európai és nemzetközi piacokon
érvényes legszigorúbb jogi és technikai követelményeket.
„A Cellum azzal a céllal jött létre, hogy biztonságos és egyben felhasználóbarát mobilfizetési megoldást
kínáljon.” – mondta Kóka János, a Cellum Global vezérigazgatója. „Az adatbiztonság és az adatvédelem kéz a
kézben járnak. A fizetési iparágban e két szempontnak a gondolkodásunk középpontban kell állnia, nem pedig
zárójelben. A sikeres auditjaink és megfelelési folyamataink bizonyítják, hogy helyesen határoztuk meg a
fontossági sorrendünket.” – tette hozzá.
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A Cellumról
A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon keresztül
történő vásárlásokat egyszerűvé és biztonságossá teszik. A cégcsoport banki biztonsági szintű megoldásai
a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a vásárlást és a fizetést, valamint az
érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI DSS 3.2 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal
rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó cégei közül elsőként szerzett meg, így megfelel a
legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok legfontosabb biztonsági szabványának.
A Cellum által üzemeltetett rendszer több mint 20 millió biztonságos tranzakciót kezel évente. A cég
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint a MasterCard, az OTP Bank, az Erste
Bank, a Magyar Telekom, a Telenor, az NF Innova, a Kalixa és a Credorax, valamint az indonéz Telkom
csoport több leányvállalata. A Cellum ügyfele Indonézia elsőszámú telefongyártója, az Evercoss is: a gyártó
évi 5 millió telefonkészülékére kerül előtelepítve a Cellum mobiltárcája. A Cellum továbbá több hazai és
nemzetközi díjjal is büszkélkedhet, így megkapta a Citi Mobile Challenge PwC Díját, a Superbrand címet,
valamint az IT Business különdíját.
A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, több
leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is. 2015 óta a Cellum APAC székhelye
Szingapúrban van.
Honlap: cellum.hu, Facebook: Cellum Group
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