Acord privind protecția datelor
Pentru a putea calcula Benefits ce revin Membrilor în cadrul Benefit Program, myWorld Retail Services SRL (Bulevardul Ion Ionescu
de la Brad nr. 1A, Băneasa Airport Tower etaj 2, 013811 București), colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale
Membrilor, în special numele, prenumele, titlul, sexul, data nașterii, adresa de e-mail, adresa de corespondență, coordonatele
adresei (latitudine și longitudine), telefon, fax, ID-ul de Membru, date bancare (banca, cod IBAN, BIC, titular de cont) precum și
informații despre obiceiurile de cumpărături și achizițiile facute (data cumpărăturii, locația și momentul cumpărăturii, valoarea,
moneda, informații despre coșul de cumpărături, tipul cumpărăturii – online, offline, la IMM, la KAM, cu myWorld Card). În procesul
de prelucrare a datelor menționate mai sus, myWorld Retail Service SRL va putea de asemenea apela la myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) în calitate de persoană împuternicită.
Prin prezenta, Membrul își dă consimțământul – care poate fi retras în orice moment – ca myWorld Retail Services SRL să prelucreze datele sale cu caracter personal în scopul contactării lui prin poștă sau personal, prin telefon sau notificări tip „push”, în
vederea promovării Benefit Program, ori a ofertelor myWorld și ale Partenerilor Comerciali.
Prin prezenta Membrul își dă de asemenea consimțământul – care poate fi retras în orice moment – ca următoarele informații să
fie transmise Persoanei care a recomandat Membrul în scopul stabilirii contactului privind noi Parteneri Comerciali, noi oportunități
de cumpărături, sau oferte speciale: ID Membru, nume, prenume, email și număr de telefon.
Membrul își poate retrage oricare din acordurile de mai sus, în scris (pe adresa myWorld Retail Services SRL: Bulevardul Ion
Ionescu de la Brad nr. 1A, Băneasa Airport Tower etaj 2, 013811 București), sau prin e-mail la service.ro@myworld.com, în orice
moment și cu efecte imediat. Până la momentul retragerii consimțământului, datele personale prelucrate în baza lui, au temei legal.
La datele de contact de mai sus, Membrul va putea exercita și dreptul de acces la date, de modificare, ștergere, restricționare a
prelucrării și de portabilitate a datelor.
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