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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE 
DADOS PESSOAIS 

 

 

A myW Portugal, Unipessoal, Lda (Av. Eng. Duarte Pacheco, Torre 1- 8º Andar, salas 3-5, 1070-101 Lisboa), no âmbito da 

participação no Benefit Program, para efeitos de cálculo dos Benefits obtidos através de compras, recolhe e trata dados pessoais 

dos Membros, nomeadamente, nome e apelido, título, género, data de nascimento, endereço eletrónico, endereço postal, 

coordenadas geográficas (longitude e latitude), número(s) de telefone, número de fax, ID de Membro, dados bancários, bem como 

dados sobre os seus comportamentos de compra e compras realizadas (datas de compra, local de compra, hora de compra, valor 

de compra, moeda, cesto de compras, setor, tipo de compras (online, offline, junto de PME, junto de Key Account, com myWorld 

Card). No tratamento dos dados mencionados a myW Portugal, Unipessoal, Lda. pode utilizar os serviços myWorld 360 AG 

(Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Áustria), Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Suíça), Lyconet Austria GmbH 

(Kolingasse 12/8, 1090 Viena, Áustria) e Lyconet Global AG (Tödistrasse 48, 8002 Zurique, Suíça) como prestadora do serviço.  

O Membro presta o seu consentimento – o qual poderá ser retirado a qualquer momento – para que estes dados pessoais sejam 

tratados pela myW Portugal, Unipessoal, Lda e/ou a myWorld 360 AG para o apuramento e envio ao Membro de informações de 

marketing personalizadas, bem como para contactos via correio postal e pessoal, por telefone ou notificação push, pela myW 

Portugal, Unipessoal, Lda e/ou a myWorld 360 AG para a publicitação do Benefit Program e de ofertas de myWorld ou Empresas 

Aderentes, bem como para que os dados sejam confidenciais e utilizados para a realização de estatísticas para a myW Portugal, 

Unipessoal, Lda.  

O Membro também presta o seu consentimento – o qual poderá ser retirado a qualquer momento – para que sejam disponibilizados 

ao Recomendador os seguintes dados para um contacto informativo relativamente a novas Empresas Aderentes, novas 

possibilidades de compras ou ofertas especiais: ID de Membro, nome e apelido, bem como endereço eletrónico e número de 

telefone. 

O Membro presta o seu consentimento – o qual poderá ser retirado a qualquer momento – para que a myW Portugal, Unipessoal, 

Lda disponibilize ao Recomendador do Membro, bem como ao Recomendador deste (doravante designado por „Recomendador 

Indireto“) os seguintes dados para a transparência da atividade de compra do Membro para efeitos de faturação: data da compra, 

hora da compra, nome e apelido, valor, volume de compras, moeda. Ao Recomendador Indireto apenas serão disponibilizados o 

nome e a primeira letra do apelido e não o nome e apelido completos. 

O Membro pode em qualquer momento revogar para o futuro, por escrito (para myW Portugal, Unipessoal, Lda - Av. Eng. Duarte 

Pacheco, Torre 1- 8º Andar, salas 3-5, 1070-101 Lisboa), ou por correio eletrónico para service.pt@myworld.com, o seu 

consentimento para o respetivo tratamento de dados. Os direitos de informação, alteração e eliminação derivados do direito de 

proteção de dados também podem ser exercidos junto daqueles dados de contacto. 

   

 


