PIEKRIŠANA PERSONAS DATU APSTRĀDEI
myWorld Latvia SIA (Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija) - Cashback World programmas ietvaros un ar mērķi aprēķināt
iepirkšanās priekšrocības - vāc un apstrādā Dalībnieku personas datus, proti – vārdu un uzvārdu, titulu, dzimumu, dzimšanas
datumu, e-pasta adresi, pasta adresi, adreses koordinātas (garuma un platuma koordinātas), telefona numuru(s), faksimila numuru,
Dalībnieka numuru, informāciju par bankas kontu (banka, IBAN numurs, BIC kods, konta īpašnieks), kā arī informāciju par
Dalībnieka iepirkšanās paradumiem un veiktajiem pirkumiem (pirkuma datums, pirkuma vieta, pirkuma laiks, pirkuma summa,
valūta, pirkuma grozs, joma, pirkuma veids (tiešsaistē, bezsaistē, pie MVU, pie Lielajiem sadarbības partneriem, ar Cashback Card
karti)). Veicot minēto datu apstrādi, myWorld Latvia SIA ir arī tiesības izmantot mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 8793, 8010 Grāca, Austrija) un Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Šveice) datu apstrādes pakalpojumus.
Dalībnieks ar šo izsaka jebkurā brīdī atsaucamu piekrišanu tam, ka myWorld Latvia SIA veic viņa personas datu apstrādi, ar mērķi
sazināties ar viņu, izmantojot pasta sūtījumus, kā arī, lai myWorld Latvia SIA sazinātos ar viņu personīgi, izmantojot tālruni vai
izlecošos paziņojumus, nolūkā reklamēt Cashback World Programmu un lojalitātes partneru piedāvājumus.
Dalībnieks arī izsaka jebkurā brīdī atsaucamu piekrišanu tam, ka Dalībnieka Ieteicējam, nolūkā nodrošināt informatīvu saziņu
saistībā ar jauniem partneriem, jaunām iepirkšanas iespējām vai speciālu īpašo piedāvājumu izteikšanu, tiek atklāti šādi personas
dati: Dalībnieka identifikācijas numurs, vārds un uzvārds, kā arī e-pasta adrese un telefona numurs.
Dalībnieks arī izsaka jebkurā brīdī atsaucamu piekrišanu tam, ka myWorld Latvia SIA ir tiesīgs nodot Dalībnieka ieteicējam un
ieteicēja ieteicējam (turpmāk – “Netiešais ieteicējs”) sekojošus datus par Dalībnieka iepirkšanās paradumiem un pirkumiem, lai
ļautu viņiem redzēt informāciju par Dalībnieka pirkumiem aprēķina nolūkā: pirkuma izdarīšanas datums, pirkuma izdarīšanas laiks,
vārds un uzvārds, pirkuma summa un valūta. Netiešajam ieteicējam tiek uzrādīts vienīgi Dalībnieka vārds un uzvārda pirmais burts,
nevis pilns vārds un uzvārds.
Datu subjekta personas datu pārzinis ir myWorld Latvia SIA (Cēsu iela 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija).
Dalībniekam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu (-as) (arī atsevišķi) attiecībā uz turpmāku personas datu apstrādi, par
to paziņojot rakstiski (attiecīgo paziņojumu nosūtot uz myWorld Latvia SIA, Cēsu ielā 31 k-2, Rīga, LV-1012, Latvija) vai arī nosūtot
e-pastu uz service.lv@casbackworld.com. Līdz atsaukšanai, datu apstrāde, kas veikta, pamatojoties uz šo piekrišanu, paliek spēkā
esoša. Saskaņā ar šo kontaktinformāciju Dalībnieks var pieprasīt arī tiesības uz informāciju, pārveidošanu, dzēšanu, apstrādes
ierobežošanu un datu pārnesamību.
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