ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
Uczestnik wyraża zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, by myWorld Poland Sp. z.o.o., KRS 0000317878, adres do
korespondencji: ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków gromadził i przetwarzał jego powyżej podane dane osobowe w
zakresie niezbędnym do jego udziału w Programie Cashback World, celem obliczania każdorazowych korzyści zakupowych Uczestnika
oraz korzystania z innych funkcji programu. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, płeć,
data urodzenia, adres e-mailowy, adres pocztowy, współrzędne adresu (długość i szerokość geograficzna), numer telefonu, numer faksu,
ID uczestnika, dane bankowe (nazwa banku, IBAN, BIC i właściciel konta), a także dane co do zachowań zakupowych oraz dokonanych
zakupów (data, godzina i miejsce zakupów, kwota zakupów, waluta, zakupione produkty, branża, rodzaj dokonanych zakupów (zakupy
online, offline, u MiŚP, u partnerów sieciowych, przy pomocy Cashback Card). myWorld Poland Sp. z.o.o. powierza przetwarzanie danych
spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) oraz Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470
Buchs, Szwajcaria) jako swoim usługodawcom. Dane osobowe podane są dobrowolnie. Uczestnik ma prawo do sprostowania danych,
przenoszenia, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Uczestnik może złożyć
skargę
do
organu
nadzorczego.
Dane
kontaktowe
inspektora
ochrony
danych
dostępne
są
na
stronie
https://www.cashbackworld.com/pl/privacy-policy.
Tak, wyrażam zgodę na przetwarzanie powyżej podanych moich danych osobowych przez myWorld Poland Sp. z o.o. celem
przedstawiania i przesyłania mi spersonalizowanych informacji marketingowych dotyczących Programu Cashback World oraz ofert
Partnerów Handlowych w formie kontaktu drogą pocztową, telefoniczną i osobistą oraz powiadomieniem push, ze strony myWorld Poland
Sp. z o.o.
Tak, wyrażam zgodę, na przekazanie mojego numeru ID Uczestnika, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu mojej osobie
rekomendującej, celem kontaktu i udzielania informacji o nowych Partnerach Handlowych, możliwościach zakupowych czy ofertach
specjalnych.
Tak, wyrażam zgodę na udostępnienie mojemu bezpośredniemu rekomendującemu oraz jego osobie rekomendującej (zwanej dalej
„pośrednim rekomendującym”) następujących danych o moich aktywnościach zakupowych w celach rozliczeniowych: data zakupu,
godzina zakupu, imię i nazwisko, kwota i obrót zakupowy, waluta. Pośredniemu rekomendującemu wyświetlać się będzie tylko imię i
pierwsza litera nazwiska.
Mogę odwołać swoją zgodę(y) (także każdą osobno) na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie, pisemnie (adres do
korespondencji: myWorld Poland Sp. z.o.o., ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków) lub e-mailem na adres:
service.pl@cashbackworld.com. Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania pozostaje na podstawie niniejszej zgody
zgodne z prawem. Pod tymi adresami kontaktowymi Uczestnik ma również prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych,
poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych.
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