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SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
 

myWorld Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, SK-811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 35 864 630, zapísaná v Obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 78728/B má záujem ako prevádzkovateľ (ďalej len „myWorld“) v súlade s príslušnými 

ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) 

a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) spracúvať na základe osobitnej 

zmluvy prostredníctvom sprostredkovateľa, mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakúsko (ďalej len 

„sprostredkovateľ“ alebo „myWorld Solutions“), Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, 

emailová adresa, bankové údaje (názov banky, IBAN, BIC a majiteľ účtu) a údaje o Vami uskutočnených nákupoch aj na nasledovné účely: 

• Zistenie výpočtu nákupných výhod; 

• Zasielanie informácií o ponukách a produktoch Cashback World alebo obchodných partnerov; 

 

Vaše osobné údaje vo vzťahu k týmto účelom poskytujete myWorld dobrovoľne, na základe tohto Vášho súhlasu, ktorý je právnym základom pre 

ich spracovanie. Vaše osobné údaje na tieto účely poskytujete na obdobie do ukončenia Vašej účasti na vernostnom programe Cashback World, 

kedy budú vymazané v súlade s GDPR a so Zákonom. 

 

myWorld v rámci účasti na programe Cashback World spracuje terajšie nákupné výhody členov, ďalej spracuje osobné údaje členov v rozsahu: 

meno, priezvisko, titul, pohlavie, dátum narodenia, e-mailová adresa, poštová adresa, telefónne čísla, faxové čísla, členské ID,  GPS koordináty 

(ako zemepisná dĺžka a šírka), bankové údaje, ako aj nákupné správanie člena a uskutočnené nákupy / dátum nákupu, miesto nákupu, čas 

nákupu, suma, mena, nákupný košík, odvetvie, druh nákupu /online, offline, u SME partnera, u Key Accounta, s Cashback Card./ myWorld môže 

zabezpečiť spracovanie vyššie uvedených údajov aj prostredníctvom myWorld Solutions, ako sprostredkovateľa. 

 

Ako člen týmto súhlasím – s možnosťou odvolať tento svoj súhlas kedykoľvek, že moje osobné údaje budú spracované myWorld a/alebo myWorld 

Solutions pre účely zasielania osobných informácií členovi, ako aj na nadviazanie kontaktu poštou, telefonicky, push notifikáciou alebo osobne zo 

strany myWorld/alebo myWorld Solutions, ďalej na reklamu programu Cashback World a ponúk obchodných partnerov. 

 

Ako člen  týmto súhlasím – s možnosťou odvolania svojho súhlasu kedykoľvek, že za účelom nadviazania kontaktov, nových obchodných 

partnerov, ďalej nových možností nákupu alebo špeciálnych ponúk budú sprístupnené odporúčateľovi osobné údaje v nasledovnom rozsahu ID 

číslo, meno, priezvisko, ako aj emailová adresa a telefónne číslo. 

 

Svoj súhlas týkajúci sa spracovania osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať v písomnej forme, jeho doručením na adresu myWorld Slovakia, 

s.r.o., Pribinova 25, SK-811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, telefónne číslo +421 2 321 322 00 alebo e-mailom zaslaným na 

service.sk@cashbackworld.com. Na uvedených kontaktných adresách si môžem uplatňovať svoje práva v súvislosti s poskytovaním informácií, 

prístupom k poskytnutým osobným údajom, opravou osobných údajov, zmenami a vymazaním, obmedzením spracovania, namietaním spracovania 

osobných údajov a prenosnosti mojich osobných údajov v súlade s GDPR a Zákonom. 

Vaše osobné údaje nebudú zverejňované okrem prípadov, keď ich zverejnenie vyžaduje záväzný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo 

iného štátneho orgánu. Vaše osobné údaje budú sprístupnené tretím osobám, a to predovšetkým majetkovo prepojeným spoločnostiam v rámci 

skupiny myWorld a ich obchodným partnerom, ako aj Vášmu sprostredkovateľovi a  odporúčateľovi, ktorí nie sú v zmysle GDPR a Zákona 

považovaní za prevádzkovateľov a/alebo  sprostredkovateľov. 

 

Aktuálny zoznam obchodných partnerov nájdete na www.cashbackworld.com. 

 

V súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracúvania Vašich osobných údajov môžu byť Vaše osobné údaje prenášané do ostatných krajín 

Európskej únie vrátane krajiny sídla sprostredkovateľa, ktoré sa v zmysle Zákona považujú za členské štáty. 

 

Požiadavky týkajúce sa poskytnutia informácií, zmeny osobných údajov a odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov môžete 

kedykoľvek adresovať: 

− e-mailom na adresu: service.sk@cashbackworld.com 

− telefonicky na telefónnom čísle: +421 2 321 322 00 

− poštou na adresu: myWorld Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, SK-811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
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Ďalšie podmienky spracúvania Vašich osobných údajov vrátane Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov 

zverejneného na www.cashbackworld.com . 


