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ADATVÉDELMI HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

A myWorld Hungary Kft. (HU-1141 Budapest, Öv u. 49-51.) a Benefit Programban való részvétel keretei között a Benefits kiszámítása 

céljából az Ügyfél alábbi személyes adatait gyűjti és feldolgozza: család- és utónév, titulus, nem, születési idő, e-mail cím, levelezési 

cím, cím koordinátái (hosszúsági és szélességi fok), telefonszám(ok), fax szám, Ügyfél-ID, banki adatok (bank, IBAN, BIC - 

nemzetközi bankazonosító kód - és számlatulajdonos)  valamint a vásárlási magatartásuk és elvégzett vá-sárlásaik adatait (vásárlás 

dátuma, vásárlás helye, vásárlás időpontja (óra, perc), vásárlás összege, pénzneme, árukosár, üzletág, vásárlás módja (online, 

offline, kkv-nál, nagy ügyfélnél (Key Account), myWorld Card). A myWorld Hungary Kft. az adatfeldolgozás során kiegészítőleg a 

myWorld 360 AG-t (Ausztria, 8010 Graz, Grazbachgasse 87-93), a Lyoness Europe AG-t (Svájc, 9470 Buchs, Bahnhofstrasse 22), 

a Lyconet GmbH-t (Ausztria, 1090 Wien, Kolingasse 12/8) és a Lyconet Global AG-t (Svájc, 8002 Zürich, Tödistrasse 48) mint 

adatfeldolgozót is igénybe veszi.  

Az Ügyfél hozzájárul – bármikor visszavonható módon –, hogy a fent említett személyes adatait a myWorld Hungary Kft. kezelje, 
feldolgozza személyre szabott információk meghatározása és az Ügyfél részére történő megküldése céljából, valamint a myWorld 
Hungary Kft. által postai vagy személyes kapcsolatfelvétel céljából, azzal a céllal, hogy a Benefit Programot vagy a myWorld és a 
Partnervállalatok ajánlatait telefonon vagy felugró – push – értesítés útján reklámozzák.  

Továbbá az Ügyfél hozzájárul – bármikor visszavonható módon –, hogy a következő adatok az új Partnervállalatokról, új vásárlási 
lehetőségekről vagy különleges ajánlatokról tájékoztató kapcsolatfelvétel céljából az Ügyfél Ajánlónak to-vábbításra kerülnek: Ügyfél-
ID, család- és utónév, valamint e-mail cím és telefonszám.  

Az Ügyfél hozzájárul – bármikor visszavonható módon –, hogy a myWorld Hungary Kft. az Ügyfél Ajánlójának valamint az Ajánló 

Ajánlójának (a továbbiakban: „indirekt Ajánló“) a következő adatokat az Ügyfél vásárlási aktivitásának nyomon követhetősége 

érdekében és elszámolás céljából megismerhetővé teszi: vásárlás dátuma, vásárlás időpontja (óra, perc), család- és utónév, 

vásárlási forgalom összege, és pénznem. Az indirekt Ajánlónak az Ügyfél teljes család- és utóneve helyett csak az utónevét és a 

családi nevének kezdőbetűjét mutatják meg.  

 

Az Ügyfél az említett adatkezelésekre vonatkozó hozzájárulásait (akár egyenként) bármikor írásban a myWorld Hungary Kft.-nek 
(HU-1141 Budapest, Öv u. 49-51.) címezve vagy e-mailben a service.hu@myworld.com címre küldve a jövőre nézve visszavonhatja. 
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelési 
és adattovábbítási tájékoztatási-, módosítási-, törlési és korlátozási jogok szintén ezen elérhetőségeken érvényesíthetőek az Ügyfél 
által. 

Itt utalunk arra, hogy a www.cashbackworld.com alatt egy adatvédelmi nyilatkozat érhető el. 
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