Samtycke enligt personuppgiftslagstiftningen
Inom ramen för deltagandet i Cashback World-programmet och i syfte att beräkna respektive medlems shoppingförmåner samlar
myWorld Sweden AB (Wenner-Gren center vån. 5, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm) in och behandlar medlemmens
personuppgifter (för- och efternamn, titel, kön, födelsedatum, e-postadress, postadress, adresskoordinater (longitud och latitud),
telefonnummer, faxnummer, medlems-ID), bankuppgifter (bank, IBAN, BIC, kontohavare) liksom uppgifter om medlemmens
köpbeteende och genomförda köp (köpdatum, köport, köptid, köpsumma, valuta, varukorg, bransch, köptyp (online, offline, via SME,
via Key Account, med Cash Back Card)). Vid behandlingen av de ovannämnda uppgifterna kan myWorld Sweden AB såsom
personuppgiftsansvarig komma att använda sig av mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87–93, 8010 Graz, Österrike),
Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Schweiz) och Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13,
1030 Wien, Österrike) som personuppgiftsbiträde.
Medlemmen lämnar härmed sitt samtycke (som när som helst kan återkallas) till att dessa personuppgifter bearbetas av myWorld
Sweden AB och/eller mWS myWorld Solutions AG genom profilering, vilken kan baseras på region, kön eller tidpunkt för senaste
köp, för att ta fram och skicka individualiserad information till medlemmen samt för att medlemmen ska kunna kontaktas personligen
av myWorld Sweden AB eller post, telefon eller via pushmeddelande för att marknadsföra Cashback World-programmet och
Lojalitetsföretagens erbjudanden.
Medlemmen lämnar härmed därutöver sitt samtycke (som när som helst kan återkallas) till att medlemmens rekommendationsgivaren
får tillgång till följande uppgifter för att kontakta medlemmen med information om nya Lojalitetsföretag, nya shoppingmöjligheter och
eventuella specialerbjudanden: Medlems-ID, förnamn och efternamn liksom e-postadress och telefonnummer.
Medlemmen lämnar härmed dessutom sitt samtycke (som när som helst kan återkallas) till att myWorld Sweden AB tillgängliggör
följande data för medlemmens rekommendationsgivare och dennes rekommendationsgivare (i det följande ”den indirekta
rekommendationsgivaren”) i syfte att göra medlemmens köpaktiviteter spårbara för avräkningsändamål: Köpdatum, köptid, för- och
efternamn, köpsummans belopp, valuta. Den indirekta rekommendationsgivaren får inte tillgång till medlemmens fullständiga för- och
efternamn, utan endast förnamnet och första bokstaven i efternamnet.
Medlemmen kan när som helst återkalla sitt samtycke/sina samtycken (också var för sig) till personuppgiftsbehandlingen för framtiden
genom att antingen skicka brev till myWorld Sweden AB, Wenner-Gren center vån. 5, Sveavägen 166, 113 46 Stockholm, eller epost till service.se@cashbackworld.com. Fram till dess att samtycket återkallas, är all personuppgiftsbehandling som sker baserat
på samtycket laglig. Även rätten till information, ändring eller borttagning enligt dataskyddslagstiftningen kan göras gällande genom
kontaktuppgifterna ovan.
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