DUOMENŲ SUBJEKTO SUTIKIMAS
Siekdama apskaičiuoti Benefits, UAB „myWorld Lithuania“ (Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva), renka ir tvarko tokius Narių,
dalyvaujančių Benefit Program, asmens duomenis: vardas, pavardė, kreipinys, lytis, gimimo data, el. pašto adresas, pašto adresas,
adreso koordinatės (ilguma ir platuma), telefono numeris (-ai), fakso numeris, Nario numeris (ID), banko sąskaitos duomenys (banko
pavadinimas, sąskaitos numeris / IBAN, BIC / SWIFT kodas ir sąskaitos savininkas) bei duomenys apie Nario pirkimo elgseną ir
įsigytus Pirkinius (pirkimo data, pirkimo vieta, pirkimo laikas, pirkimo suma, valiuta, pirkinių krepšelis, verslo sritis, pirkimo būdas
(internetu, fizinėse parduotuvėse pas SVV ar stambiuosius partnerius su „myWorld Card“ kortele)). Tvarkydama minėtus duomenis,
UAB „myWorld Lithuania“ gali papildomai naudotis myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Gracas, Austrija), Lyoness Europe
AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchsas, Šveicarija), Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Viena,
Austrija) ir Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zürich, Šveicarija) kaip tvarkytojo paslaugomis.
Šiuo Narys išreiškia savo sutikimą, kurį gali bet kuriuo metu atšaukti, kad UAB „myWorld Lithuania“ tvarkytų aukščiau išvardintus
asmens duomenis, siekdama nustatyti ir atsiųsti Nariui individualizuotą informaciją, taip pat kad UAB „myWorld Lithuania“ galėtų
susisiekti paštu arba asmeniškai reklamuodama Benefit Program, myWorld ir Lojalumo partnerių pasiūlymus.
Narys taip pat išreiškia savo sutikimą, kurį gali bet kuriuo metu atšaukti, kad siekiant informuoti apie naujus Lojalumo partnerius,
naujas pirkimo galimybes ar specialias akcijas Nario Rekomenduotojui būtų suteikiami toliau nurodyti duomenys: Nario numeris (ID),
vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris.
Šiuo Narys taip pat išreiškia savo sutikimą, kurį gali bet kuriuo metu atšaukti, kad siekiant Nario pirkimo veiklos atsekamumo
reikalingo apskaitos tikslais bendrovė UAB „myWorld Lithuania“ Nario Rekomenduotojui bei pastarojo Rekomenduotojui (toliau
„netiesioginis Rekomenduotojas“) atskleistų tokius toliau nurodytus duomenis: pirkimo data, pirkimo laikas, vardas ir pavardė, pirkimo
apyvartos suma ir valiuta. Netiesioginiam Rekomenduotojui vietoj pilnos Nario pavardės ir vardo bus nurodomas tik vardas ir pirmoji
pavardės raidė.
Narys bet kuriuo metu gali raštu atšaukti savo sutikimą(-us) (po vieną atskirai) dėl atitinkamo duomenų tvarkymo ateityje, apie tai
pranešdamas raštu UAB „myWorld Lithuania“ (Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva) arba elektroniniu paštu
service.lt@myworld.com. Iki sutikimo atšaukimo momento šio sutikimo pagrindu vykdytas asmens duomenų tvarkymas išlieka
teisėtas. Kreipiantis šiais kontaktiniais adresais Narys taip pat gali pasinaudoti teise būti informuotam, teise pakeisti, ištrinti asmens
duomenis, apriboti asmens duomenų tvarkymą ir teise į duomenų perkeliamumą.
Daugiau informacijos apie Narių asmens duomenų tvarkymą galite rasti „myWorld“ Duomenų apsaugos deklaracijoje pasiekiamoje
interneto adresu www.myworld.com/lt.
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