SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Lyoness Europe má záujem spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne
číslo, emailová adresa a údaje o Vami uskutočnených nákupoch aj na nasledovné účely:
−

Zúčtovanie priateľského bonusu vo vzťahu k Vášmu odporúčateľovi;

−

Zasielanie informácií o ponukách a produktoch Lyoness alebo obchodných partnerov.

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete Lyoness Europe dobrovoľne, na základe Vášho súhlasu, ktorý je
právnym základom pre
ich spracovanie.

Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie do ukončenia Vašej účasti na vernostnom programe Lyoness, kedy
budú zlikvidované v súlade so Zákonom.

V rámci zúčtovania priateľského bonusu dáva Lyoness Europe odporúčateľovi k dispozícii údaje o objemoch nákupov ním
priamo a nepriamo získaných členov. Priamo získaní členovia budú menovite označení. Zároveň bude oznámené aj ich
telefónne číslo a e-mail. Údaje o nepriamo získaných členoch budú anonymné.

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo
rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie do ukončenia Vašej
účasti na vernostnom programe Lyoness, kedy budú zlikvidované v súlade so Zákonom.

Vaše osobné údaje budú sprístupnené okrem sprostredkovateľa a Vášho odporúčateľa aj iným spoločnostiam, ktoré sú
v zmysle Zákona považované za prevádzkovateľov, sprostredkovateľov alebo tretie osoby, a to predovšetkým prepojeným
spoločnostiam a obchodným partnerom.

Aktuálny zoznam obchodných partnerov nájdete na www.lyoness.com.

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do
Švajčiarskej konfederácie, ktorá sa v zmysle Zákona považuje za tretiu krajinu.

Súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať:
−

e-mailom na adrese: service.sk@cashbackworld.com

−

poštou na adrese:

myWorld Slovakia, s.r.o., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika alebo

Lyoness Europe AG, so sídlom Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Švajčiarska konfederácia

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo
rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete vo vyhlásení
o ochrane osobných údajov.

