ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε. (Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52, 57019 Περαία-Θεσσαλονίκη, Ελλάδα)
συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Benefit Program προσωπικά δεδομένα του
μέλους, όπως το ονοματεπώνυμο, τίτλο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
ταχυδρομική διεύθυνση, συντεταγμένες διεύθυνσης (γεωγραφικό μήκος και πλάτος), αριθμό (αριθμούς)
τηλεφώνου, αριθμό φαξ, ID μέλους, τραπεζικά στοιχεία (τράπεζα, αριθμός ΙΒΑΝ, αριθμός BIC και
δικαιούχος λογαριασμού), καθώς και δεδομένα σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά αυτού και τις
πραγματοποιθείσες αγορές (ημερομηνία αγοράς, τόπος αγοράς, ώρα αγοράς, ποσό αγοράς, νόμισμα,
καλάθι αγορών, κλάδος, είδος αγοράς (Online, Offline, σε SME, KeyAccount, με myWorld Card),
προκειμένου να υπολογίσει τα εκάστοτε Benefits. Η myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε., εξυπηρετείται για την
επεξεργασία των εν λόγω δεδομένων επίσης της myWorld 360 AG (οδός Grazbachgasse 87-93, 8010
Graz, Αυστρία), της Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Ελβετία), της Lyconet
International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Αυστρία) καθώς και της Lyconet
Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zürich, Ελβετία) ως παρόχων υπηρεσιών.
Το μέλος δίνει δια του παρόντος την - ανά πάσα στιγμή ανακλητή - συγκατάθεσή του, τα ως άνω
αναφερόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα να επεξεργάζονται από την myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε.
τηλεφωνικά ή μέσω Push–ειδοποιήσεων για τη διαφήμιση του Benefit Program και των προσφορών της
myWorld και των συμβεβλημένων επιχειρήσεων, προς το σκοπό της διερεύνησης και αποστολής
εξατομικευμένων πληροφοριών προς το μέλος καθώς και μίας ταχυδρομικής ή προσωπικής σύναψης
επαφής μέσω της myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε.
Το μέλος επίσης δίνει δια του παρόντος την – ανά πάσα στιγμή ανακλητή – συγκατάθεσή του, να
διαβιβάζονται στον συστήσαντα του μέλους τα εξής δεδομένα για μια ενημερωτική (σύναψη)
επικοινωνία(ς) αναφορικά με νέες συμβεβλημένες επιχειρήσεις, νέες δυνατότητες Shopping ή ειδικές
προσφορές: ID μέλους, ονοματεπώνυμο καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθμός τηλεφώνου.
Το μέλος δίνει δια του παρόντος την - ανά πάσα στιγμή ανακλητή - συγκατάθεσή του, η myWorldGreece
Μ.Ε.Π.Ε. να γνωστοποιεί για σκοπούς εκκαθάρισης απέναντι στον συστήσαντα του μέλους καθώς και
στον συστήσαντα αυτού (στο εξής "έμμεσος συστήσαντας") τα ακόλουθα δεδομένα για την εξακρίβωση
της αγοραστικής δραστηριότητας του μέλους: ημερομηνία αγοράς, ώρα αγοράς, ονοματεπώνυμο, ποσό
αγοράς και νόμισμα. Στον έμμεσο συστήσαντα θα προβάλλονται αντί του πλήρους ονοματεπώνυμού του
μέλους μόνο το όνομα και το πρώτο γράμμα του επωνύμου.

Το μέλος δύναται να ανακαλέσει για το μέλλον τη/τις συγκατάθεσή/συγκαταθέσεις του (ακόμη και
μεμονωμένα) για τις ως αναφερόμενες επεξεργασίες δεδομένων οποτεδήποτε και εγγράφως (προς την
myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε., Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52, 57019 Περαία - Θεσσαλονίκη) ή μέσω
ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση service.gr@myworld.com. Η επεξεργασία
δεδομένων που πραγματοποιήθηκε βάσει αυτής της συγκατάθεσης έως την ανάκληση παραμένει νόμιμη.
Υπό τα ίδια στοιχεία επικοινωνίας, το μέλος μπορεί επίσης να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης,
διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και φορητότητας δεδομένων.

