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PRIVACYRECHTELIJKE TOESTEMMINGSVERKLARING 

 

myWorld Nederland B.V. (‘s-Gravenweg 23, 2901 LA Capelle aan den IJssel, Nederland) verzamelt en verwerkt in het kader van 
de deelname aan het Benefit Program, teneinde de betreffende shopvoordelen van de Members te berekenen, persoonlijke 
gegevens van de Members, te weten: voor- en achternaam, titel, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, postadres, 
adrescoördinaten (lengte- en breedtegraad), telefoonnummer(s), faxnummer, Member-ID, bankgegevens (bank, IBAN, BIC en 
rekeninghouder) alsmede gegevens over hun koopgedrag en verrichte aankopen (aankoopdatum, plaats van aankoop, tijdstip van 
aankoop, totaalbedrag van de aankoop, valuta, winkelmandje, branche, type aankoop (online, offline, bij MKB, bij Key Account, met 
myWorld Card). myWorld Nederland B.V. dient bij het verwerken van de genoemde gegevens daarnaast ook gebruik te maken van 
myWorld 360 AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk) als gegevensverwerker.  

Het Member geeft hierbij toestemming – die te allen tijde herroepen kan worden –dat de bovengenoemde persoonlijke gegevens 

door myWorld Nederland B.V. worden gebruikt voor het bepalen van gepersonaliseerde informatie en toezending hiervan naar het 

Member, alsmede voor het opnemen van contact per post of persoonlijk door myWorld Nederland B.V. telefonisch of per push-

bericht om reclame te maken voor het Benefit Program en aanbiedingen van de partnerbedrijven.  

Het Member geeft hierbij bovendien toestemming dat myWorld Nederland B.V. bovenstaande persoonlijke gegevens doorgeeft aan 

Dorna Sports S.L., Principe de Vergara, 183, 28002 Madrid, Espagne, en dat Dorna Sports S.L. deze persoonlijke informatie 
gebruikt voor volgende marketingdoeleinden: contactopnamemet het Member via elektronische berichten (e-mail, sms en 
pushmeldingen), per fax, per telefoon of per brief om het Member te informeren over producten en promoties van Dorna Sports 
S.L., om geschikte aanbiedingen die passen bij zijn interesses te identificeren en naar het Member te sturen ,en om 
tevredenheidsonderzoeken uit te voeren. 

 
Het Member kan op elk moment zijn toestemming(en) (ook gedeeltelijk) m.b.t. de bovenstaande verwerking van gegevens 
schriftelijk (aan myWorld Nederland B.V., ’s-Gravenweg 23, 2901 LA Capelle aan den IJssel) of per e-mail naar 
service.nl@myworld.com  voor de toekomst herroepen. De gegevensverwerking die uitgevoerd werd tot de herroeping op basis 
van deze toestemming blijft rechtmatig. De privacyrechtelijke rechten op toegang tot, rectificatie, verwijdering en verwerking 
kunnen eveneens via deze contactgegevens geldend worden gemaakt. 
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