PERSONDATARETLIG SAMTYKKEERKLÆRING
Til beregning af medlemsfordele i Cashback World programmet registrerer og behandler myWorld Danmark ApS (Bomhusvej 13,
st. th, 2100 København Ø) Medlemmernes persondata, navnlig for- og efternavn, titel, køn, fødselsdato, e-mailadresse,
postadresse, adresse koordinater (længde- og breddegrader), telefonnummer/telefonnumre, faxnummer, medlems-ID, bankdetaljer
(bank, IBAN, BIC, kontohaver) samt oplysninger omkring købsadfærd og køb, som medlemmet foretager (indkøbsdato, indkøbssted, indkøbstidspunkt, indkøbssum, valuta, indkøbskurv, branche, indkøbsart – online/offline, i fysisk butik, hos key account, med
gavekort, med Cashback Card). myWorld Danmark ApS kan til registrering og behandling af de ovenfor nævnte persondata benytte
sig af mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig), Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470
Buchs, Schweiz), og Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Østrig) som databehandler.
Medlemmet giver hermed sit – til enhver tid frit tilbagekaldelige – samtykke til, at Medlemmets oven anførte persondata behandles
af myWorld Danmark ApS med henblik på at tilsende personaliseret information til Medlemmet f.eks. via mail fra myWorld Danmark
ApS samt med henblik på at markedsføre Cashback World Program og tilbud fra Partnervirksomheder via telefon eller
pushbeskeder.
Medlemmet giver hermed sit – til enhver tid frit tilbagekaldeligt – samtykke til, at Medlemmets Anbefaler modtager følgende data
med henblik på at kunne kontakte Medlemmet vedrørende nye Partnervirksomheder, nye shopping muligheder eller særtilbud:
Medlems-ID, for- og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer.
Medlemmet giver hermed sit – til enhver tid frit tilbagekaldeligt – samtykke til, at myWorld Danmark ApS ligeledes videregiver
følgende oplysninger til Anbefaler samt dennes Anbefaler (efterfølgende den ”Indirekte Anbefaler”), med henblik på at kunne
registrere Medlemmets indkøbsaktiviteter til brug for afregningsformål: Indkøbstidspunktet, herunder dato og tidspunkt, for- og
efternavn, indkøbsomsætningens størrelse og valuta. Den Indirekte Anbefaler modtager i stedet for Medlemmets fulde navn kun
Medlemmets fornavn og første bogstav af Medlemmets efternavn.
Medlemmet kan til enhver tid skriftligt tilbagekalde hans/hendes samtykke(r) (også separat) over for myWorld Danmark ApS,
Bomhusvej 13, st. th., 2100 København Ø, eller via e-mail: service.dk@cashbackworld.com. Tilbagekaldelsen påvirker ikke
lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen.Ved skriftlig henvendelse til ovenfor nævnte
adresse kan Medlemmet også kræve retten til information, ændring, sletning, begrænsning af databehandling og
dataoverførbarhed.
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