Andmekaitsealane nõusolekuavaldus

myWorld Estonia OÜ (Laeva 2, Tallinn 10111, Eesti) kogub ja töötleb Cashback World Programmis osalemise raames ostuhüvede
arvutamise eesmärgil liikmete isikuandmeid, nimelt ees- ja perekonnanimi, akadeemiline kraad, sugu, sünnikuupäev, e-posti aadress,
postiaadress, aadressi koordinaadid (pikkus- ja laiuskraad), telefoninumber (numbrid), faksinumber, liikme-ID, pangaandmed (pank,
IBAN, BIC, konto omanik) ning andmeid nende ostukäitumise ja tehtud ostude kohta (ostukuupäev, ostukoht, ostu kellaaeg,
ostusumma, valuuta, ostukorv, majandusharu, ostu liik (võrgukeskkonnas/väljaspool võrgukeskkonda, VKE juures, suurkliendi
juures, Cashback Card’iga). myWorld Estonia OÜ-l on võimalik nimetatud andmete töötlemisel kasutada teenusepakkujatena
täiendavalt ka ettevõtjaid mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria), Lyoness Europe AG
(Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Šveits) ja Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030, Viin, Austria).
Liige annab käesolevaga – igal ajal tagasivõetava – nõusoleku, et myWorld Estonia OÜ töötleb isikuandmeid temaga
kontakteerumiseks posti teel teel või isiklikult myWorld Estonia OÜ poolt telefoni teel või autonoomsete teadete kaudu Cashback
World Programmi ja Partnerettevõtete pakkumiste reklaamimiseks.
Liige annab käesolevaga lisaks – igal ajal tagasivõetava – nõusoleku, et Soovitajale tehakse teavitusliku kontaktivõtu eesmärgil
nähtavaks järgnevad andmed, et teavitada uutest partnerettevõtetest, uutest ostuvõimalustest või konkreetsetest eripakkumistest:
liikme-ID, ees- ja perekonnanimi ning e-posti aadress ja telefoninumber.
Liige annab käesolevaga – igal ajal tagasivõetava – nõusoleku, et myWorld Estonia OÜ teeb liikme soovitajale ning tema soovitajale
(edaspidi „Kaudne Soovitaja“) arvelduseesmärkidel ja liikme ostutegevuse jälgitavuse huvides nähtavaks järgmised andmed:
ostukuupäev, ostu kellaaeg, ees- ja perekonnanimi, ostukäibe summa, valuuta. Kaudsele Soovitajale näidatakse liikme täieliku eesja perekonnanime asemel ainult eesnime ja perekonnanime esitähte.
Liikmel on õigus oma andmete töötlemisega seotud nõusolek (nõusolekud) (ka eraldiseisvana) igal ajal kirjalikult (aadress myWorld
Estonia OÜ, Laeva 2, Tallinn 10111, Eesti) või e-posti teel aadressil service.ee@cashbackworld.com tulevikus jõustuvana tagasi
võtta. Kuni tagasivõtmiseni on antud nõusoleku alusel läbi viidud andmete töötlemine seaduslik. Nende kontaktandmete kaudu on
võimalik teostada ka oma õigusi isikuandmetega tutvumisele, andmete muutmisele, kustutamisele, töötlemise piiramisele ja andmete
ülekandmisele.
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