PRIVACYRECHTELIJKE TOESTEMMINGSVERKLARING
myWorld Belgium BV (Belgicastraat 7, 1930 Zaventem) verzamelt, bewaart en verwerkt in het kader van de deelname aan het Benefit
Program teneinde de betreffende Benefits te berekenen, persoonlijke gegevens van leden, namelijk: voor- en achternaam, titel,
geslacht, geboortedatum, e-mailadres, postadres, adrescoördinaten (lengte- en breedtegraad), telefoonnummer(s), faxnummer,
Leden-ID, contactgegevens, bankrekeninggevens (IBAN, BIC-code, titullaris van de rekening) 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 een KMO, bij een Key Account, met myWorld Card). myWorld Belgium BV
kan bij het verwerken van de genoemde gegevens daarnaast ook gebruikmaken van myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010
Graz, Oostenrijk) als dienstverlener.
Het lid geeft hierbij toestemming – op elk moment herroepbaar - dat de bovenstaande persoonlijke gegevens worden verzameld,
bewaard en verwerk door myWorld Belgium BV voor het bepalen en verzenden van gepersonaliseerde informatie naar het lid alsmede
voor het opnemen van contact per post of persoonlijk door myWorld Belgium BV telefonish of per pushmeldingen om het Benefit
Program of myWorld en de aanbiedingen van de Loyalty Partners te promoten.
Het lid geeft er hierbij bovendien toestemming – op elk moment herroepbaar - dat aan de aanbeveler de volgende gegevens voor
een informatieve contactopname ten aanzien van nieuwe partnerbedrijven, nieuwe shoppingmogelijkheden of bijzondere speciale
aanbiedingen overgemaakt worden: Leden-ID, voor- en achternaam alsmede e-mailadres en telefoonnummer.

Het Lid kan op elk moment zijn toestemming(en) (ook gedeeltelijk) m.b.t. de bovenstaande verwerking van gegevens schriftelijk (aan
myWorld Belgium BV, Belgicastraat 7, 1930 Zavenem) of per email naar service.be@myworld.com voor de toekomst herroepen. De
gegevensverwerking die uitgevoerd werd tot de herroeping op basis van deze toestemming blijft rechtmatig. Via dezelfde
contactgegevens kan het Lid ook zijn recht op informatie, aanpassing, verwijdering en beperking van de verwerking en de
overdraagbaarheid van zijn gegevens uitoefenen
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