PRIVACYRECHTELIJKE TOESTEMMINGSVERKLARING
myWorld Nederland B.V. (Hoofdweg 258-3, 3067 GJ Rotterdam, Nederland) verzamelt en verwerkt in het kader van de deelname
aan het Cashback World Programma, teneinde de betreffende shopvoordelen te berekenen, persoonlijke gegevens van de
Members, namelijk: voor- en achternaam, titel, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, postadres, adrescoördinaten (lengte- en
breedtegraad), telefoonnummer(s), faxnummer, Member-ID, bankgegevens (bank, IBAN, BIC en rekeninghouder) alsmede
gegevens over hun koopgedrag en verrichte aankopen (aankoopdatum, plaats van aankoop, tijdstip van aankoop, totaalbedrag van
de aankoop, valuta, winkelmandje, branche, type aankoop (online, offline, bij MKB, bij Key Account, met Cashback Card)).
myWorld Nederland B.V. dient bij de verwerking van de genoemde gegevens daarnaast ook gebruik maken van mWS myWorld
Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk) en van Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs,
Zwitserland) als dienstverleners.
Het Member geeft er hierbij toestemming – die te allen tijde herroepen kan worden – voor dat de bovengenoemde persoonlijke
gegevens door myWorld Nederland B.V. worden gebruikt voor het bepalen van gepersonaliseerde informatie en toezending
hiervan naar het Member, alsmede voor het opnemen van contact per post of persoonlijk door myWorld Nederland B.V. telefonisch
of per push-bericht om reclame te maken voor het Cashback World Programma en aanbiedingen van de partnerbedrijven.
Het Member geeft hierbij verder toestemming – die te allen tijde herroepen kan worden – dat voor de volgende gegevens voor een
informatieve contactopname ten aanzien van nieuwe partnerbedrijven, nieuwe shoppingmogelijkheden of bijzondere speciale
aanbiedingen aan de Aanbeveler zichtbaar gemaakt worden: Member-ID, voor- en achternaam alsmede e-mailadres en
telefoonnummer.
Het Member geeft hierbij toestemming – die te allen tijde herroepen kan worden – dat myWorld Nederland B.V. tegenover de
aanbeveler van het Member alsmede diens aanbeveler (hierna “indirecte aanbeveler”) de volgende gegevens voor het traceren van
de aankoopactiviteit van het Member voor factureringsdoeleinden zichtbaar maakt: aankoopdatum, tijdstip van aankoop, voor- en
achternaam, bedrag aankoop en valuta. De indirecte aanbeveler krijgt in plaats van de volledige voor- en achternaam van het
Member alleen de voornaam en de eerste letter van de achternaam te zien.
Het Member kan voor de toekomst zijn toestemming(en) voor de genoemde gegevensverwerking te allen tijde schriftelijk (aan
myWorld Nederland B.V., Hoofdweg 258-3, 3067 GJ Rotterdam) of per e-mail aan service.nl@cashbackworld.com herroepen. De
gegevensverwerking die wordt uitgevoerd tot de herroeping op basis van deze toestemming blijft legaal. De privacyrechtelijke
rechten op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verwerking kunnen eveneens via deze contactgegevens geldend worden
gemaakt.
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