
 
 

Stran1 

 

 
 
 

 

PRIVOLITEV ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV 

 

Družba myWorld d.o.o. (Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Slovenija) v okviru sodelovanja v Cashback World programu za 

obračun posameznih ugodnosti pri nakupu zbira in obdeluje osebne podatke članov, in sicer ime in priimek, naziv, spol, datum 

rojstva, e-poštni naslov, naslov, koordinate naslova (stopinje zemljepisne širine in dolžine), telefonsko(e) številko(e), številko faksa, 

številko člana, bančne podatke (banka, pri kateri je račun odprt, IBAN, BIC in ime lastnika računa) ter podatke o njihovem 

potrošniškem obnašanju in opravljenih nakupih (datum nakupa, kraj nakupa, čas nakupa, znesek nakupa, valuta, košarica, panoga, 

način nakupa − spletno, nespletno, pri MSP, pri Key Account, s kartico Cashback). Družba myWorld d.o.o. lahko za obdelavo 

navedenih podatkov dodatno koristi tudi podjetje mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Österreich), 

podjetje Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Schweiz), podjetje Lyconet International AG (Orbi Tower, Thomas-

Klestil-Platz 13, 1030 Wien, Österreich) in podjetje Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zürich, Schweiz) kot ponudnika 

storitev. 

Član se strinja (soglasje je mogoče kadarkoli preklicati), da družba myWorld d.o.o. obdeluje zgoraj navedene osebne podatke za 

ugotavljanje in pošiljanje personaliziranih informacij članu ter za poštno ali osebno navezovanje stikov s strani družbe myWorld 

d.o.o. (prek telefona ali s pošiljanjem potisnih sporočil) za oglaševanje Cashback World programa in ponudb partnerskih podjetij. 

Član se nadalje strinja (soglasje je mogoče kadarkoli preklicati), da so priporočitelju posredovani naslednji podatki za informativno 

navezovanje stikov glede novih partnerskih podjetij, novih možnosti nakupovanja ali posebnih ponudb: članska številka, ime in 

priimek, e-poštni naslov ter telefonska številka. 

Član se strinja (soglasje je mogoče kadarkoli preklicati), da družba myWorld d.o.o. priporočitelju člana ter priporočitelju 

priporočitelja (v nadaljevanju »posredni priporočitelj«) pokaže naslednje podatke za sledenje nakupovalni aktivnost člana v 

obračunske namene: datum nakupa, čas nakupa, ime in priimek, znesek prometa ob nakupu, valuta. Posrednemu priporočitelju sta 

namesto polnega imena in priimka člana prikazana samo ime in prva črka priimka. 

Član lahko svoje(a) soglasje(a) (tudi vsako točko posebej) za zgoraj omenjeno obdelavo podatkov kadarkoli prekliče za v prihodnje, 

in sicer s pisnim sporočilom (na myWorld d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 3, 2000 Maribor, Slovenija) ali po elektronski pošti na  

service.si@cashbackworld.com. Obdelava podatkov pred prekinitvijo tega soglasja ostane zakonita. Član lahko prek teh kontaktnih 

podatkov uveljavlja tudi pravico do obveščanja, popravkov, brisanja, omejitve obdelave in do prenosljivosti podatkov. 
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