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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE DADOS 

A myWorld Brasil – Serviços Comerciais e de Marketing Ltda. (Alameda Mamoré, 503, 14º andar, sala 2 – Alphaville, Barueri. 

CEP: 06454-040, Brasil), no âmbito da participação no Cashback World Program, para efeitos de cálculo dos Benefícios de 

Compras, processa e analisa dados pessoais dos seus Afiliados, especificamente nome e sobrenome, título, gênero, data de 

nascimento, e-mail, endereço postal, coordenadas geográficas (longitude e latitude), número(s) de telefone, número de fax, ID de 

Afiliado, dados bancários, bem como dados sobre o seu comportamento de compra e compras realizadas (data da compra, local 

da compra, hora da compra, valor da compra, moeda, carrinho de compras, categoria, tipo de compras (online, off-line, em PMEs, 

em Key Account, e com Cashback Card)). Além disso, a myWorld Brasil – Serviços Comerciais e de Marketing Ltda. pode utilizar a 

mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Áustria), Lyoness do Brasil Ldta. e a Lyconet Network Marketing 

Brasil Ltda., sociedade empresária limitada, com sede no município de Barueri, estado de São Paulo, na Alameda Mamoré, n° 

503, 14º andar, Conjuntos 141 e 142, sala A, Alphaville Industrial, CEP: 06454-040, como prestadora de serviços para o 

processamento dos dados acima mencionados. 

O Afiliado, por este instrumento, dá o seu consentimento – o qual poderá ser revogado a qualquer momento – para que estes 

dados pessoais sejam processados pela myWorld Brasil – Serviços Comerciais e de Marketing Ltda. a mWS myWorld 

Solutions AG. para apuração e envio ao Afiliado de informações de marketing personalizadas, para que a myWorld Brasil Ltda. , 

a mWS myWorld Solutions AG entre em contato por e-mail ou endereço postal para promover o Cashback World Program e as 

ofertas das Empresas Parceiras, e, também, para a realização de pesquisas e análises estatísticas da myWorld Brasil – 

Serviços Comerciais e de Marketing Ltda.  

O Afiliado, também por este instrumento, dá o seu consentimento – o qual poderá ser revogado a qualquer momento – para que 

sejam disponibilizados ao seu Indicador os seguintes dados para que ele seja contatado pelo Indicador sobre as Empresas 

Parceiras, novas possibilidades de compras ou ofertas especiais: ID de Afiliado, nome e sobrenome, e-mail e número de telefone.  

O Afiliado, também por este instrumento, dá o seu consentimento – o qual poderá ser revogado a qualquer momento – para que a 

myWorld Brasil – Serviços Comerciais e de Marketing Ltda. disponibilize ao Indicador do Afiliado e também ao Indicador deste 

(doravante designado por “Indicador Indireto“) os seguintes dados para o acompanhamento da atividade de compra do Afiliado: 

data da compra, hora da compra, nome e sobrenome, valor, volume de compras, moeda. Ao Indicador Indireto apenas serão 

disponibilizados o nome e a primeira letra do sobrenome. 

O Afiliado pode em qualquer momento revogar o seu consentimento para o uso de seus dados por escrito (para myWorld Brasil – 

Serviços Comerciais e de Marketing Ltda. (Alameda Mamoré, 503, 14º andar, sala 2 – Alphaville, Barueri. CEP: 06454-040, 

Brasil)) ou, no futuro, por e-mail para service.br@cashbackworld.com. Os direitos de informação, alteração e eliminação derivados 

do direito de proteção de dados também podem ser declarados junto aos referidos dados de contato. 
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