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Personvernerklæring 

 

I forbindelse med deltakelse i Cashback World Program samler og behandler myWorld Nordic AS (Lysaker torg 25, 1366 Lysaker), 

personopplysninger fra Medlemmene, dvs. for- og etternavn, tittel, kjønn, fødselsdato, e-postadresse, postadresse, 

adressekoordinater (lengdegrad og breddegrad), telefonnummer, faksnummer, medlems-ID, bankdetaljer (Bank-, IBAN, BIC og 

kontoinnehaver) samt informasjon om kjøpsadferd og utførte kjøp (kjøpsdato, kjøpssted, tidspunkt for kjøp, beløp, valuta, handlekurv, 

bransje, kjøpsmåte (online, offline, hos SME, hos Key Account, med Cashback Card)) for å beregne de respektive medlemsfordelene. 

myWorld Nordic AS kan også benytte mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østerrike), Lyconet 

International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Østerrike) og Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zürich, 

Sveits) som databehandler for ovennevnte opplysninger. 

Medlemmet gir sitt samtykke – som når som helst kan trekkes tilbake -– til at personopplysningene kan behandles av myWorld Nordic 

AS for å identifisere og sende spesialtilpasset informasjon til Medlemmet, samt i å bli kontaktet via post eller personlig av myWorld 

Nordic AS for å motta telefoner eller pushvarsler med reklame for Cashback World Program og tilbud fra Partnere.  

Videre gir Medlemmet sitt samtykke – som når som helst kan trekkes tilbake – til at følgende opplysninger kan gis til Medlemmets 

anbefaler: Medlems-ID, for- og etternavn, e-postadresse og telefonnummer, for det formål og motta informasjon om nye Partnere, 

nye shoppingmuligheter eller spesialtilbud. 

Videre gir Medlemmet sitt samtykke – som når som helst kan trekkes tilbake – til at myWorld Nordic AS gir følgende informasjon til 

Medlemmets anbefaler, samt til dennes anbefaler (heretter kalt "Indirekte anbefaler") for å spore kjøpsaktiviteten til Medlemmet for 

faktureringsformål: kjøpsdato, kjøpstidspunkt, for- og etternavn, kjøpsbeløp og valuta. I stedet for Medlemmets fulle for- og etternavn, 

vil kun fornavn og første bokstav i etternavn bli opplyst til den Indirekte anbefaler. 

Medlemmet kan til enhver tid trekke tilbake sitt samtykke til behandling av fremtidig informasjon med skriftlig varsel (til myWorld 

Nordic AS, Lysaker Torg 25, 1366 Lysaker) eller via e-post til service.norway@cashbackworld.com. Inntil samtykke trekkes tilbake 

vil databehandlingen regnes som juridisk lovlig. Medlem kan bruke ovennevnte kontaktinformasjon for å be om informasjon, endring, 

sletting, begrensning av databehandling og datamobilitet. 

 

 


