TIETOSUOJAOIKEUDELLINEN SUOSTUMUS
myWorld Finland Oy (Äyritie 18, 01510 Vantaa) kerää ja käsittelee Cashback World -ohjelmaan osallistumisen yhteydessä ostoetujen
laskemiseksi jäsenten henkilötietoja, joita ovat etu- ja sukunimi, arvonimi, sukupuoli, syntymäaika, sähköpostiosoite, postiosoite,
osoitekoordinaatit (pituus- ja leveysaste), puhelinnumero(t), faksinumero, jäsentunnus, pankkitiedot (pankki, IBAN, BIC ja tilinhaltija)
sekä tiedot jäsenen ostokäyttäytymisestä ja tehdyistä ostoksista (ostopäivä, ostopaikka, oston kellonaika, ostossumma, valuutta,
ostoskori, toimiala, ostoksen laji (verkossa, paikallisesti, SME, Key Account, Cashback Card)). Rekisterinpitäjänä myWorld Finland
Oy voi käyttää yllä mainittujen tietojen käsittelyssä myös mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Itävalta),
Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Switzerland), Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13,
1030 Wien, Itävalta) ja Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zürich, Sveitsi) käsittelijöinä.
Jäsen antaa täten suostumuksensa – jonka voi perua milloin tahansa – sille, että myWorld Finland Oy käsittelee yllä lueteltuja
henkiklötietoja niin, että myWorld Finland Oy voi ottaa jäseneen yhteyttä postitse tai henkilökohtaisesti puhelimitse tai pushilmoituksen kautta mainostaakseen Cashback World -ohjelmaa tai Yhteistyöyritysten tarjouksia.
Jäsen antaa täten lisäksi suostumuksensa – jonka voi milloin tahansa peruuttaa – sille, että jäsenen suosittelijan nähtäville voidaan
antaa seuraavat tiedot yhteydenottoja varten uusista Yhteistyöyrityksistä, uusista ostosmahdollisuuksista tai erityisistä tarjouksista:
Jäsentunnus, etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Jäsen antaa täten lisäksi suostumuksensa – jonka voi milloin tahansa peruuttaa – sille, että myWorld Finland Oy antaa jäsenen
suoran suosittelijan sekä hänen suosittelijansa (jäljempänä ”epäsuoran suosittelijan”) nähtäville seuraavat tiedot jäsenen
ostokäyttäytymisestä ja ostoista ostotoiminnan jäljitettävyyden vuoksi vähennystarkoituksiin: Ostopäivä, oston kellonaika, etu- ja
sukunimi, ostosumma ja valuutta. Epäsuoralle suosittelijalle näytetään jäsenen koko etu- ja sukunimen sijaan vain etunimi ja
sukunimen ensimmäinen kirjain.
Jäsen voi perua milloin tahansa hänen henkilötietojensa käsittelyä koskevan tai koskevat suostumuksensa (myös erikseen)
kirjallisesti lähettämällä kirjeen osoitteeseen myWorld Finland Oy, Äyritie 18, 01510 Vantaa, tai sähköpostitse osoitteeseen
service.fi@cashbackworld.com tulevaisuuden osalta. Henkilötietojen käsittely tämän suostumuksen perusteella säilyy laillisena
ennen suostumuksen peruuttamista. Samoilla yhteystiedoilla jäsen voi myös pyytää tietoja henkilötietojen käsittelystä, henkilötietojen
muuttamista, poistamista, käsittelyn rajoittamista ja henkilötietojen siirtoa järjestelmästä toiseen.
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