ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ
ДАННИ
За да изчисли Benefits на члена при участие в Benefit Program, “майУърлд България“ ЕООД, ЕИК: 103878787, адрес София
1612, жк "Хиподрума", ул. Юнак 11-13, ет.4 събира и обработва като администратор лични данни на члена, а именно име и
фамилия, титла, пол, дата на раждане, адрес на електронна поща (e-mail), адрес за кореспонденция, координати на адреса
(географски дължина и ширина), телефонен/ни номер/а, факс, членски ID номер, данни на банкова сметка (банка, IBAN, BIC
и титуляр), както и данни за тяхното покупателно поведение, осъществени покупки (дата, място и час на покупката, сума на
покупка, валута, потребителска кошница, бранш, вид пазаруване (онлайн, офлайн, през МСТ, през Key Account, с myWorld
Card). “майУърлд България“ ЕООД, ЕИК: 103878787, може също така допълнително да използва услугите на myWorld 360
AG (Грацбахгасе 87-93, 8010 Грац, Австрия), Лайонес Юръп АД (Банхофщрасе 22, 9470 Букс, Швейцария), Лайконет
Интернешънъл АД (Орби Тауър, Томас-Клестил-Плац 13, 1030 Виена, Австрия) и Лайконет Глобал АД (Тьодищрасе 48, 8002
Цюрих, Швейцария) при обработването на горепосочените данни.
С настоящото членът се съгласява – с право по всяко време да оттегли съгласието си –“майУърлд България“ ЕООД да
обработва личните му данни за целите на събиране и изпращане на персонализирана информация до него, за водене на
пощенска кореспонденция или лична комуникация по телефон или чрез Push съобщение с цел реклама на Benefit Program
или myWorld и на предложения на Търговски партньори.
С настоящото членът се съгласява – с право по всяко време да оттегли съгласието си – също така и с това, следните негови
данни да се предоставят на Препоръчителя на Члена, за установяване на контакт с цел предоставяне на информация за
нови Търговски партньори, нови Shopping възможности или специални предложения: членски ID номер, име и фамилия,
както и e-mail и телефонен номер.
С настоящото членът се съгласява – с право по всяко време да оттегли съгласието си – също така и с това, “майУърлд
България“ ЕООД да разкрие пред Препоръчителя на Члена, както и пред неговия Препоръчител (наричан по-долу
„индиректен Препоръчител“) за изчислителни цели следните данни за проследяване на покупателното поведение на члена:
дата и час на покупката, име и фамилия, стойност на покупката и валута. Пред индиректния Препоръчител следва да се
разкрива само името и първата буква от фамилията на члена вместо пълните му име и фамилия.
Всеки член може да оттегли своето/своите съгласие/я (също и поотделно) за обработка на горепосочените данни писмено
по всяко време и с действие за напред с уведомление, изпратено до “майУърлд България“ ЕООД, ЕИК: 103878787 на адрес
София 1612, жк "Хиподрума", ул. Юнак 11-13, ет.4, или чрез e-mail на адрес service.bg@myworld.com. Обработката на данни,
осъществена до оттегляне на съгласие, остава законна.
Членът може също така да се позове на правото си на информация, на коригиране или заличаване, ограничаване или
обработка и преносимост на данни, произтичащи от приложимото право за защита на личните данни.
Вашите лични данни ще се съхраняват за определен срок в съответствие с българското законодателство, докато е
необходимо за изпълнение на нашите правни задължения, или за възникването, упражняването или защитата на наши
права.
Имате право да подадете оплакване относно обработването на личните Ви данни до Комисия за защита на личните данни
на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.
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