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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

myWorld, s.r.o., se sídlem Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 160 00, IČO: 25609912, zapsaná pod spisovou značkou C 54574 v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze (dále jen „myWorld“), převezme a zpracuje v rámci účasti na Benefit Program osobní údaje členů, tj. jméno a 
příjmení, titul, pohlaví, datum narození, e-mailovou adresu, poštovní adresu, adresní souřadnice (zeměpisná délka a šířka), telefonní číslo(a), faxové 
číslo, členské-ID, bankovní spojení (název banky, IBAN, BIC a majitel účtu), jakož i údaje o nákupním chování člena a uskutečněných nákupech 
(datum nákupu, místo nákupu, čas nákupu, suma za nákup, měna, nákupní košík, odvětví, způsob nákupu (online, offline, u MSP, u Key Account, 
prostřednictvím myWorld Card)), to vše za účelem výpočtu jednotlivých nákupních výhod. myWorld může při zpracování výše zmíněných údajů využít 
také společnosti myWorld 360 AG, se sídlem Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakouská republika, vedená v obchodním rejstříku Zemského soudu 
pro civilněprávní věci v Grazu pod firemním číslem FN 389134g (dále jen „myWorld 360“), jako zpracovatele. 

Člen tímto souhlasí s tím – přičemž je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat –, že tyto osobní údaje budou ze strany myWorld zpracovány za účelem 
kontaktování člena poštou nebo osobně ze strany myWorld  telefonicky nebo prostřednictvím Push zpráv za účelem prezentace Benefit Program a 
nabídek Partnerských společností. 

Člen dále souhlasí s tím – přičemž je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat –aby myWorld poskytla výše uvedené osobní údaje společnosti DORNA 
SPORTS, S.L., Principe de Vergara, 183, 28002 Madrid, Španělsko, a aby DORNA SPORTS, S.L. za účelem navázání kontaktu, a to že 
DORNA SPORTS, S.L. může tyto osobní údaje využívat k následujícím marketingovým účelům: navázání kontaktu s členem prostřednictvím 
elektronických zpráv (e-mailem, SMS a Push zprávami), telefaxem, telefonem  nebo dopisem, za účelem informování člena o produktech a akcích 
společnosti DORNA SPORTS, S.L., za účelem identifikace a zasílání vhodných nabídek, které odpovídají zájmům člena. 

Člen je oprávněn svůj souhlas(y) (také jednotlivě) ke zpracování příslušných osobních údajů kdykoli v budoucnu písemně odvolat (na myWorld, s.r.o., 
Praha 6, Evropská 2591/33e, PSČ 160 00) nebo e-mailem na service.cz@myworld.com.  Až do odvolání těchto souhlasů se zpracováním osobních 
údajů je zpracování osobních údajů v souladu se zákonem. Prostřednictvím těchto kontaktů může člen rovněž uplatnit svoje práva na poskytnutí 
informací, změnu nebo výmaz nebo omezení zpracování a předávání osobních údajů.  
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