DUOMENŲ APSAUGOS DEKLARACIJA
INFORMACIJA PAGAL BDAR 13, 14 STR.
Mes itin rimtai vertiname Jūsų asmens ir su įmone susijusių duomenų apsaugą ir siekiame, kad naudojimasis mūsų paslaugomis būtų saugus. Mes
įsipareigojame laikytis duomenų apsaugos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šioje duomenų apsaugos deklaracijoje numatyta, kokius duomenis
iš Jūsų renkame ir naudojame, kokiu tikslu tai darome ir kaip juos apsaugome.
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1. Taikymo sritis
Ši deklaracija taikoma adresu https://partner.cashbackworld.com pasiekiamai interneto svetainei. Prašome atkreipti dėmesį, kad joje yra nuorodos į
kitas, įskaitant ir kitų šalių, „Cashback World“ svetaines, kurioms gali būti taikomos kitokios duomenų apsaugos taisyklės.
Asmens duomenų valdytojas:
UAB „myWorld Lithuania“
Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius
Lietuva
partner.lt@cashbackworld.com
Duomenų apsaugos pareigūnas
Peter Oskar Miller
HXS GmbH
Millergasse 3
1060 Viena, Austrija
data.protection@myworld.com
Atliekant mūsų interneto svetainių tobulinimo darbus, kurių tikslas yra pagerinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, gali prireikti papildyti šią duomenų
apsaugos deklaraciją. Tokiais atvejais apie tai informuosime Jus iš anksto ir paprašysime Jūsų atskiro sutikimo, jei toks sutikimas būtinas keičiant
atitinkamą duomenų deklaracijos dalį (-is), vadovaujantis imperatyviomis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatomis.

2. Kokie duomenys kaupiami?
Asmens ir su įmone susijusiems duomenims, kuriuos mes renkame apie Jus, priskiriami visi duomenys, kuriuos mes gauname iš Jūsų, Jums
būnant „Cashback World“ Nariu, Lojalumo partneriu ir įsigyjant „Cashback World Partner Program“, apie asmeninius ir dalykinius santykius, ir
kuriuos galima priskirti Jums tiesiogiai ar netiesiogiai (pvz., Nario ir Lojalumo partnerio numerių (ID) pagrindu). Tokie duomenys yra: Nario numeris
(ID), Jūsų nesutrumpintas vardas ir pavardė, kreipinys (pvz., dr.), lytis, gimimo data, pašto adresas, adreso koordinatės (ilguma ir platuma), Jūsų
telefono numeris (-ai), fakso numeris, el. pašto adresas, banko duomenys. Papildomai tvarkome Jūsų Lojalumo partnerio ID, įmonės pavadinimą,
registracijos kodą bei datą, adresą, filialus, PVM mokėtojo kodą, el. pašto adresą sąskaitoms, fakso numerį, svetainės adresą, verslo šaką,
apyvartą, banko duomenis, asmens kontaktams duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, el. pašto adresą ir telefono numerį), užsakytą Cashback
World Partner Program“, taip pat papildomai užsakytus kitus produktus.

3. Slapukai ir interneto stebėjimas
Mūsų interneto svetainėse naudojami vadinamieji slapukai. Tai mažos tekstinės bylos, kurios saugomos Jūsų kompiuteryje ir iš jo gali būti vėl
įkraunamos. Slapukai naudojami tam, kad Jūs galėtumėte prisiregistravę naudotis mūsų paslaugomis ir pritaikyti tinklalapį savo reikmėms.
Dalimi mūsų paslaugų, teikiamų interneto svetainėje, Jūs galite naudotis ir neprisiregistravę ar neprisijungę. Šiuo atveju, siekiant surinkti statistinius
duomenis apie naudojimąsi mūsų interneto svetainės paslaugomis bei jų efektyvumą ir pritaikyti ją prie mūsų vartotojų poreikių, taip pat bus
automatiškai kaupiama tam tikra informacija. Todėl mes kaupiame ir tvarkome informaciją apie Jūsų IP adresą, Jūsų apsilankymo laiką ir trukmę,
Jūsų apsilankymų skaičių, naudojamąsi dokumentų formomis, Jūsų paieškos nustatymus, pateikimo vaizdą, pageidavimų (favorite) parinktis mūsų
svetainėje. Slapukai saugojami skirtingą laiką. Daugiausia mes naudojame tuos slapukus, kurie automatiškai ištrinami pasibaigus apsilankymui
mūsų svetainėje (vadinamieji „sesijos slapukai“). Mes registruojame kiekvieną prisijungimą prie mūsų interneto svetainės ir kiekvieno svetainėje
prieinamo failo įkrovimą. Mūsų patalpinti slapukai skirti tik mūsų informacijai, o mWS my World Solutions AG, Grazbachstarsse 87-93, 8010 Graz,
Austrija juos tvarko UAB „myWorld Lithuania“ pavedimu, siekiant įvertinti sukauptą informaciją.
Jūsų elgsenos mūsų svetainėje stebėjimui mes naudojame „JavaScript“, kad savo interneto paslaugas galėtume pritaikyti prie mūsų vartotojų
poreikių. Šiuo tikslu mes nustatome Jūsų naršyklės tipą, buvimo vietą, laiką ir naudojimosi trukmę, URL ir puslapio pavadinimą bei nukreipiančią
svetainę. Jūs galite atsisakyti šių duomenų rinkimo, išjungdami „JavaScript“ tiesiai iš savo naršyklės.
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Papildomai naudojame šiuos įrankius:
„Google Analytics“
Tai interneto puslapių analizės įrankis, kurį teikia Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 JAV (toliau – „Google“),
skirtas užfiksuoti Jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje ir nustatyti, kiek lankytojų lankosi mūsų interneto svetainėje, kokį turinį ir kaip dažnai jie
peržiūri. Duomenys analizuojami anonimiškai. „Google Analytics“ slapukai (gat_UA-102544931-1: Google Analytics Universal Tracking, _ga:
Google Analytics Universal Tracking, __gid: Google Analytics Universal Tracking), įskaitant „Google Analytics“ įrankio anoniminius IP adresus ir
naudojimo duomenis, paprastai siunčiami į „Google“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugomi. Daugiau informacijos rasite
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. „Google Analytics“ svetainė (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) suteikia
galimybę atsisakyti duomenų kaupimo.

„Piwik Open Analytics“ platforma
Šiuo įrankiu registruojame Jūsų veiksmus mūsų svetainėje ir nustatome, kiek lankytojų lankosi mūsų interneto svetainėje bei kokį mūsų svetainės
turinį ir kaip dažnai peržiūri. Duomenys analizuojami anonimiškai. Slapukai saugomi Jūsų kompiuteryje. Daugiau informacijos rasite
https://piwik.org/faq/.

„Google AdWords“
Šis įrankis naudojamas, siekiant užfiksuoti apsilankymus svetainėje reklamos (pakartotinės rinkodaros) tikslais „Google“ ir vaizdinės reklamos tinkle.
Jums lankantis interneto svetainėje Jūsų naršyklė išsaugo slapukus (IDE: Google AdWords Cookie), leidžiančius atpažinti Jus kaip lankytojus, kai
Jūs kreipiatės į interneto svetaines, priklausančias „Google“ reklamos tinklui. Šiuose puslapiuose Jums, kaip lankytojui, gali būti pateikiami
reklaminiai skelbimai, susiję su turiniu, kurį anksčiau žiūrėjote kitose svetainėse, kuriose naudojama „Google“ pakartotinės rinkodaros funkcija.
„Google AdWords“ duomenų rinkimo galite atsisakyti svetainėje http://www.google.com/settings/ads.

„Google AdWords“ konversijų stebėjimas
Šiuo įrankiu sukuriame konversijų statistiką, pagal kurią vertinamas mūsų internetinių reklamos kampanijų efektyvumas. Konversijos stebėjimo
slapukas (IDE: Google AdWords Cookie) patalpinamas, kai vartotojas spusteli „Google“ pateiktą skelbimą. Pagal „Google“ privatumo politiką jokie
asmeniniai ir su įmone susiję duomenys nėra tvarkomi. Jei nenorite dalyvauti stebėjime, galite atsisakyti jo naudojimo, išjungdami „Google“
konversijų stebėjimo slapuką savo interneto naršyklės naudojimo nustatymuose.

„Salesforce Marketing Cloud“
Šiuo įrankiu įrašome Jūsų elgseną mūsų interneto svetainėje, siekdami optimizuoti savo pasiūlymą. Mes nustatome, kiek lankytojų lankosi mūsų
interneto svetainėje, bei kokį mūsų svetainės turinį ir kaip dažnai peržiūri. Vertinimas atliekamas anonimiškai ir, naudojantis „Predictive Intelligence“,
automatiškai naudojamas siekiant pagerinti pateikiamų pasiūlymų atvaizdavimą. Registruotų Narių atveju, interneto svetainėje registruojama su
vartotoju susijusi elgsena, siekiant pagerinti naudotojo patirtį, ir naudojama norint atvaizduoti aktualų turinį. „Salesforce“ slapukai paprastai
perduodami į „Salesforce“ serverį Jungtinėse Amerikos Valstijose ir ten saugomi.
„Microsoft Application Insights”
„Application Insights” (lt. įžvalgos į paraiškas) yra “Microsoft” teikiama paslauga, kuri mums leidžia stebėti ir gerinti svetainės veikimą ir palengvinti
naudojimąsi vartotojams. Naudojantis paslaugomis išsaugomi ir analizuojami anoniminiai telemetriniai duomenys (tinklapio peržiūrų skaičius,
tinklapio įkrovimo laikas, išimtys, su kuriomis susiduriama, ir AJAX priklausomybių stebėjimas). Slapukai (-ai_user, ai_session) paprastai
perduodami į „Microsoft” serverį JAV ir ten išsaugomi.

„Hotjar”
Šia priemone mes renkame informaciją, nesusijusią su asmeniu, įskaitant standartinę interneto žurnalo informaciją ir informaciją apie elgesio
modelius, kai lankotės mūsų svetainėje. Tai daroma tam, kad galėtume pagerinti vartotojų naudojimosi patirtį, identifikuoti prioritetus, nustatyti
technines problemas, analizuoti tendencijas ir pagerinti mūsų svetainę.
Gali būti renkama toliau nurodyta informacija, susijusi su Jūsų galiniu įrenginiu ir naršykle: galinio įrenginio IP adresas (fiksuojamas ir saugomas
anonimine forma), galinio įrenginio ekrano skiriamoji geba, galinio įrenginio tipas (unikalūs galinio įrenginio identifikavimo požymiai), operacinė
sistema ir naršyklės tipas, geografinė vietovė (tik šalis) bei svetainės rodymui pasirinkta kalba. Renkama toliau nurodyta informacija, susijusi su
Jūsų kaip vartotojo veiksmais: veiksmai su pele (judėjimas, vieta ir paspaudimai), klaviatūros paspaudimai.
Lankytojų atrankos būdu, „Hotjar” taip pat fiksuoja žurnalo informaciją surinktą iš mūsų svetainės: apie nukreipiantį domeną, aplankytus tinklapius,
geografinę vietovę (tik šalis), naudojantis svetaine jos rodymui pasirinkta kalba, data ir laikas, kai buvo prisijungta prie svetainės.
Jūs galite bet kuriuo metu nesutikti, kad „Hotjar” rinktų Jūsų informaciją, kai lankotės mūsų svetainėje, apsilankydami atsisakymo tinklapyje (angl.
Opt-out page) interneto adresu: https://www.hotjar.com/opt-out ir paspausdami „Išjungti Hotjar” (angl. 'Disable Hotjar').
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Be slapukų, aprašytų naudojamuose analizės įrankiuose, naudojami šie papildomi slapukai:
Slapukas

Leidėjas

Tikslas / Funkcija

Galiojimo laikas

Language

Cashbackworld

Šis slapukas išsaugo vartotojo kalbos
nustatymus.

3 mėnesiai

cookiesession1

Cashbackworld

Šis slapukas naudojamas HTTP
užklausų įkėlimui tinklo infrastruktūroje.

Iki interneto svetainės
lango uždarymo

authSession

Cashbackworld

Slapukas, sukurtas sesijos trukmei,
turintis sesijos ID.

Iki interneto svetainės
lango uždarymo

authToken

Cashbackworld

Autentifikavimo slapukas, sukurtas
prisijungusiems vartotojams, kad jie būtų
identifikuojami.

14 dienų

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Šis slapukas naudojamas stebėti, ar
lankytojas sutiko naudoti slapukus.

10 metų

RequestVerificationToken

Cashbackworld

Tai kovos su klastojimu slapukas
„Token“, padedantis užkirsti kelią CSRF*
atakai.

Iki interneto svetainės
lango uždarymo

*Cross-Site Request Forgery (CSRF) yra tokios atakos, kai kenksminga svetainė priverčia naršyklę vykdyti tam tikras HTTP užklausas tikintis,
kad vartotojas tuo metu bus prisijungęs prie tam tikrų svetainių ir bus įvykdytas įsilaužėlio kodas.

Atkreipkite dėmesį į tai, jog pagal standartinius įprastinių naršyklių nustatymus leidžiama įrašyti slapukus. Jūs galite savo interneto naršyklę
nustatyti taip, kad visi ar tam tikri slapukai būtų atmetami, arba kad Jūsų būtų pasiteiraujama, ar leisti įrašyti naują slapuką. Instrukciją, kaip tai
padaryti, galite rasti daugumos naršyklių meniu juostos „Pagalbos“ meniu punkte. Ten Jūs taip pat galite sužinoti, kaip ištrinti jau įrašytus slapukus.
Atkreipkite dėmesį į tai, jog atsisakius visų ar kai kurių slapukų, galimai negalėsite naudotis kai kuriomis mūsų interneto svetainių funkcijomis.
Naudodamiesi mūsų interneto svetaine, arba kai būtina, Jūsų sutikimu (kurį gauname atskirai), Jūs sutinkate, kad būtų naudojami pirmiau paminėti
slapukai ir įrankiai.

4. Konversijos matavimas „Facebook“ pikseliu
Jums sutikus, savo interneto svetainėje naudojame Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“) „Facebook“
pikselį (fr: „Facebook” slapukas atsisakymo identifikavimui (angl. Facebook Cookie for Opt-Out identification). Tai slapukas – maža tekstinė byla –
kuri saugoma Jūsų kompiuteryje, kuri gali būti vėl įkraunama. Jį naudojant galima stebėti vartotojų veiksmus, kai jie peržiūri arba spusteli
„Facebook“ reklaminius skelbimus. Tai leidžia mums registruoti „Facebook“ reklamos veiksmingumą statistikos ir rinkos tyrimų tikslais. Tokiu būdu
surinkti duomenys yra anoniminiai, todėl nepateikia jokių išvadų apie vartotojų tapatybę. Tačiau duomenis „Facebook“ saugo ir tvarko taip, kad būtų
galima juos susieti su atitinkamu vartotojo profiliu, o „Facebook“ gali naudoti duomenis savo reklamos tikslais, atsižvelgiant į „Facebook“ duomenų
naudojimo politiką (https://www.facebook.com/about/privacy/). Galite duoti leidimą „Facebook“ ir jo partneriams talpinti reklaminius skelbimus tiek
pačiame „Facebook“, tiek ir už jo ribų. Šiems tikslams Jūsų kompiuteryje taip pat gali būti saugomas slapukas. Naudodamiesi internetine svetaine,
Jūs sutinkate, jog būtų naudojamas lankytojo veiksmo pikselis.

5. Dalijimasis
Svetainėje yra integruoti socialinių tinklų Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Franciskas, CA 94107, JAV, „XING“, kurį valdo XING AG,
Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburgas, Vokietija, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, JAV ir „Facebook“, 1601
South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV. Be to, integruotas el. pašto dalijimosi mygtukas. Dalijimosi mygtukus galima atpažinti iš
atitinkamo logotipo.
Visi dalijimosi mygtukai sukurti laikantis duomenų apsaugos. Tik spustelėjus šioje svetainėje atitinkamą „Share“ mygtuką (ir tik tada) bus sukurtas
tiesioginis ryšys tarp Jūsų naršyklės ir atitinkamo socialinio tinklo operatoriaus serverio. Minėtų socialinių tinklų operatorių teigimu, iš socialinių tinklų
nerenkami jokie asmens ir su įmone susiję duomenys, jei nepaspaustas atitinkamas dalijimosi mygtukas, kai neesate prisijungę prie atitinkamų
socialinių tinklų. Asmens ir su įmone susiję duomenys, įskaitant IP adresą, bus renkami ir tvarkomi atitinkamo socialinio tinklo tik „Cashback World”
Nariams prisijungus. Jei apsilankymo mūsų svetainėje nenorite priskirti savo vartotojo paskyrai socialiniame tinkle, atsijunkite nuo socialinio tinklo
vartotojo paskyros.
Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad mes, kaip interneto svetainės teikėjai, negauname jokios informacijos apie perduotų duomenų turinį ir tai, kaip
juos naudoja socialiniai tinklai. Daugiau informacijos apie socialinių tinklų atliekamą duomenų naudojimą galite rasti minėtų socialinių tinklų
duomenų apsaugos deklaracijose.

6. Duomenų naudojimas
Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis mes naudojame išimtinai laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Mes kaupiame ir tvarkome asmens ir
su įmone susijusius duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate registruodamiesi „Cashback World“ Nariu ir Lojalumo partneriu bei savo narystės
„Cashback World“ laikotarpiu, tik sutartyje numatytų savo įsipareigojimų Jums įvykdymo tikslais (BDAR 6 str. 1 d. b) punktas). Jeigu nesuteiksite
mums šių duomenų, mes negalėsime su Jumis sudaryti sutarties. Be to, mes naudosime Jūsų duomenis, jei turėsime teisinę prievolę (BDAR 6 str.
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1 d. c) punktas). Papildomai, mes naudosime Jūsų asmens duomenis tik tais atvejais ir tik tokia apimtimi, kokia Jūs duosite mums tam savo atskirą
sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a) punktas).
Jūsų duomenis mes naudojame, pavyzdžiui, tam, kad, patvirtintumėme Jūsų tapatybę, kai norime susisiekti su Jumis, ir kad galėtume suteikti Jums
asmeninę paskyrą mūsų interneto svetainėje, nagrinėti Jūsų užklausas ir užsakymus bei teikti Jums savo paslaugas. Be to, Jūsų duomenis mes
taip pat naudojame tam, kad nustatytume ir Jums priskirtume naudą iš Pirkinių, priklausančią Jums dalyvaujant „Cashback World“ Programoje, bei
sukurtume sąskaitas dėl sutartų Tarpininkavimo komisinių.
Gavę Jūsų atskirą sutikimą, Jūsų duomenis taip pat naudojame tokia apimtimi, kiek suteikta sutikimu, pavyzdžiui, tam, kad galėtume Jus informuoti
apie mūsų Lojalumo partnerių ir mūsų B2B Lojalumo partnerių pasiūlymus bei akcijas. Jūs galite šį sutikimą bet kada atšaukti, pasinaudojus
atšaukimo teise bus laikoma, kad tolesnis duomenų tvarkymas yra neleidžiamas.
Mes saugome Jūsų asmens duomenis tol, kol su Jumis egzistuoja verslo santykiai, ilgiau tik tuomet, jei teisės aktais yra nustatyti ilgesni saugojimo
terminai arba tuomet, jei duomenys mums yra reikalingi oficialioje procedūroje.

7. Duomenų saugumas ir persiuntimas
Siekdami apsaugoti Jūsų duomenis, mes, be kita ko, naudojame ir perduodamų duomenų šifravimo funkciją (SSL šifrą), ugniasienes, apsaugos nuo
įsilaužėlių programas ir kitas saugumo priemones, kurios atitinka esamą technikos pažangos lygį. Kalbant apie komunikaciją el. paštu, galime
užtikrinti tik tokį duomenų saugumą, kuris atitinka esamą technikos lygį.
Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis naudoja tik UAB „myWorld Lithuania“, kaip sutarties šalis ir kaip Jūsų asmens duomenų valdytojas.
UAB „myWorld Lithuania“ pasitelkia duomenų tvarkymui duomenų tvarkytoją - mWS myWorld Solutions AG. Kaip nurodoma toliau, Jūsų asmens ir
su įmone susiję duomenys gali būti perduodami / teikiami kitiems paslaugų teikėjams ir kitoms „myWorld“ grupės, „Lyoness“ grupės ir „Lyconet“
grupės įmonėms.
Savo paslaugų teikimui, bendravimui su Jumis ir mūsų interneto svetainės administravimui, mes pasitelkiame tam tikrų duomenų tvarkytojus.
Užtikriname, kad rūpestingai atsirenkame duomenų tvarkytojus, siekdami užtikrinti, jog duomenys būtų tvarkomi teisėtai ir saugiai. Be to, mes
įpareigojome duomenų tvarkytojus naudoti Jūsų asmens duomenis ir su įmone susijusius duomenis tik mūsų rašytiniuose nurodymuose nustatytu
tikslu ir laikantis Bendrojo asmens duomenų reglamento bei Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų
nustatytų reikalavimų. Šie duomenų tvarkytojai nenaudoja duomenų kitiems tikslams.
Be to, Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis mes, garantuodami reikiamų priemonių, skirtų duomenų saugumui užtikrinti, taikymą, taip pat
perduodame „myWorld“ grupės įmonėms, kiek tai yra būtina „Cashback World“ Programos vykdymo, pirkimų pas Lojalumo partnerius apskaitos ir iš
to gaunamos Nario naudos apskaičiavimo. „myWorld“ grupės įmonės mums taip pat yra įsipareigojusios naudoti Jūsų asmens ir su įmone susijusius
duomenis tik konkrečiam tikslui, laikydamosis Lietuvos Respublikos duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Aptariamos
paslaugos visų pirma yra tokios: susisiekimas elektroninėmis žinutėmis (pvz., elektroniniais laiškais, trumposiomis SMS žinutėmis ar tiesioginiais
pranešimais), faksu, telefonu arba laišku, siekiant suteikti informaciją apie Lojalumo partnerio ar B2B Lojalumo partnerio produktus ir akcijas,
identifikuoti Jūsų interesus atitinkančius pasiūlymus, atlikti apklausas dėl lūkesčių pateisinimo, „karštųjų linijų“ (hotline) veikla ir operacijų
apdorojimas. Tokiu atveju ir tik tiek, kiek tai yra būtina, siekiant suteikti Jums konkrečią paslaugą, šiam tikslui reikalingus asmens ir su įmone
susijusius duomenis mes perduosime Lojalumo partneriams ir B2B Lojalumo partneriams arba jeigu Jūs mums suteksite savo atskirą sutikimą.
Lojalumo partneriai ir B2B Lojalumo partneriai savo ruožtu mums yra įsipareigoję naudoti Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis tik
konkrečiam tikslui ir laikantis Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento bei Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytų reikalavimų.
„myWorld“ grupė veikia tarptautiniu mastu. Mūsų ūkinė-komercinė veikla, valdymo struktūros ir techninė infrastruktūra peržengia šalies ribas. Todėl
Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis mes perduodame, kiek tai yra būtina „Cashback World“ Programos vykdymo, Jūsų atliktų pirkimų
apskaitos, taip pat su tuo susijusios Nario naudos apskaičiavimo tikslais taip pat ir kitoms „myWorld“ grupės įmonėms užsienyje. Perduoti Jūsų
asmens ir su įmone susijusius duomenis į Europos ekonominės erdvės valstybes nares, įskaitant Šveicariją ir į kitas šalis, kuriose užtikrinama
pakankama duomenų apsauga, galima be papildomo sutikimo arba institucijos leidimo. Tačiau, jei Jūsų asmens ir su įmone susiję duomenys būtų
perduodami į kitas nei aukščiau paminėtas šalis, mes Jus informuosime ir, žinoma, laikysimės taikytinų duomenų apsaugą reguliuojančių teisės
aktų, numatysime Jums atitinkamas garantijas bei rūpinsimės Jūsų teisių įgyvendinimu ir galimybe pasinaudoti teisių gynybos būdais.
Jūsų asmens ir su įmone susiję duomenys nebus perduodami kitiems asmenims, išskyrus aukščiau nurodytus Lojalumo partnerius, B2B Lojalumo
partnerius, duomenų tvarkytojus ir „myWorld“ įmones, nebent Jūs davėte mums savo sutikimą tokiam duomenų perdavimui arba jeigu yra numatyta
teisinė pareiga perduoti duomenis.

8. Jūsų kaip duomenų subjekto teisės ir kontaktai
Jūs turite teisę gauti informaciją apie tai, kokius Jūsų asmens duomenis ar su įmone susijusius duomenis mes tvarkome, ir galite reikalauti juos
ištaisyti, ištrinti arba galite apriboti jų tvarkymą. Jūs taip pat turite teisę prieštarauti Jūsų duomenų tvarkymui ir teisę į duomenų perkeliamumą (kuri
reiškia, kad Jūs turite teisę gauti savo duomenis struktūrizuotu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu).
Jeigu Jūs manote, kad Jūsų asmens duomenų ar su įmone susijusių duomenų tvarkymas vykdomas pažeidžiant ES Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei asmens duomenų inspekcijai (www.ada.lt) ar kitos ES valstybės narės
priežiūros institucijai.
Jeigu Jūsų asmens duomenų naudojimas šioje svetainėje yra paremtas Jūsų sutikimu, Jūs galite bet kuriuo metu, nenurodydami
priežasčių, atšaukti savo sutikimą ateityje naudoti šioje interneto svetainėje naudojamus Jūsų asmens ir su įmone susijusius duomenis.
Toks atšaukimas reiškia, kad tolesnis duomenų naudojimas yra neleidžiamas. Jei pageidautumėte, pareiškimas dėl sutikimo atšaukimo
turi būti siunčiamas raštu (paštu, faksu ar elektroniniu laišku) šiuo adresu:
UAB „myWorld Lithuania“
Olimpiečių g. 1, LT-09235 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +370 5 2078033
El. paštas: partner.lt@cashbackworld.com
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Šiuo adresu maloniai prašome kreiptis ir tuomet, jei turite klausimų dėl Jūsų duomenų naudojimo bei norėdami gauti informacijos apie Jūsų kaip
duomenų subjekto teisių įgyvendinimą.
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