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Згода на обробку персональних даних 

 

 

Для розрахунку Benefits за Benefit Program ТОВ “ МАЙВОРЛД УКРАЇНА” (вул. Льва Толстого 57, 01032, Київ, Україна) збирає 

та обробляє персональні дані Учасника, зокрема його ім'я та прізвище, посаду, стать, дату народження, адресу електронної 

пошти, поштову адресу, координати адреси (широта та довгота), номер (номери) телефону, номер факсу, ІД Учасника, 

реквізити банківського рахунку (банк, IBAN, BIC та власник рахунку), а також інформацію про Учасників-  купівельні звички та 

покупки (дата, місце та час покупки, сума покупки, валюта, інформація про кошик покупок, сектор, тип покупок (в режимі 

онлайн, в режимі оффлайн, МСП; ключовий рахунок, за допомогою Cashback Card)). При обробці вищевказаних даних ТОВ 

“ МАЙВОРЛД УКРАЇНА” також може залучити для обробки даних компанію myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010, м. 

Ґрац, Австрія).   

Цим Учасник дає свою згоду, яку він може відкликати в будь-який час, на те, що ТОВ “ МАЙВОРЛД УКРАЇНА” може обробляти 
його персональні дані, згадані вище, задля зв'язку з ним поштою, електронною поштою, телефоном, push-повідомленням 
або особисто через ТОВ “ МАЙВОРЛД УКРАЇНА”  для реклами Benefit Program або пропозицій myWorld та Торговця-учасника 
програми лояльності.  

Цим Учасник також дає свою згоду, яку він може відкликати в будь-який час, на те, що Постачальнику рекомендацій Учасника 
може бути надана наступна інформація з метою встановлення контакту щодо нових Торговців-учасників програми 
лояльності, нових варіантів покупок або спеціальних пропозицій: ІД Учасника, ім'я та прізвище, адреса електронної пошти та 
номер телефону. Цим Учасник прямо визнає та дає свою згоду, яку він може відкликати в будь-який час, на транскордонну 
передачу своїх персональних даних в Україну або за її межі в межах та обсязі даної згоди. Цим Учасник прямо підтверджує, 
що він не вимагає повідомлення про передачу своїх персональних даних будь-якій третій стороні, в тому числі, крім іншого, 
salesforce.com EMEA Limited, в тій мірі, в якій така передача здійснюється на умовах, викладених у цій згоді. 

Учасник може відкликати свою згоду (згоди) (також окремо) у письмовій формі (за адресою ТОВ “ МАЙВОРЛД УКРАЇНА”, вул. 
Льва Толстого 57, 01032, Київ, Україна) або електронною поштою service.ua@myworld.com у будь-який час для подальших дій. 
До моменту відкликання обробка даних, здійснювана на підставі цієї згоди, залишається законною. Відповідно до цієї 
контактної інформації Учасник може також претендувати на право отримання інформації, зміни, видалення, обмеження 
обробки та перенесення даних.  
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