Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Uczestnik wyraża zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, żeby myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki
169, 40-524 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN („myWorld”)
gromadził i przetwarzał jego powyżej podane dane osobowe w zakresie niezbędnym do jego udziału w Programie Cashback World, celem
obliczania każdorazowych Korzyści Zakupowych. Dotyczy to w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, tytuł, płeć,
data urodzenia, adres e-mailowy, adres pocztowy, współrzędne adresu (długość i szerokość geograficzna), numer telefonu, numer faksu,
ID Uczestnika, a także dane co do zachowań zakupowych oraz dokonanych zakupów (data, godzina i miejsce zakupów, kwota zakupów,
waluta, zakupione produkty, branża, rodzaj dokonanych zakupów (zakupy online, offline, u MiŚP, u partnerów sieciowych, przy pomocy
Cashback Card). myWorld Poland Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse
87-93, 8010 Graz, Austria) jako swojemu zleceniobiorcy. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne (za
wyjątkiem danych, których podanie w formularzu nie jest wymagane) do uczestnictwa w Programie Cashback World i otrzymywania Korzyści
Zakupowych.
Uczestnik wyraża także zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, by jego dane osobowe były przetwarzane przez myWorld
Poland sp. z.o.o. i/lub działającą w jej imieniu mWS myWorld Solutions AG celem przedstawiania i przesyłania Uczestnikowi
spersonalizowanych informacji, a także kontaktu drogą pocztową i osobistego ze strony myWorld Poland Sp. z o.o. i/lub działającej w jej
imieniu mWS myWorld Solutions AG celem reklamowania Programu Cashback World oraz ofert Partnerów Handlowych a także w formie
zanonimizowanej dla badań statystycznych prowadzonych dla myWorld oraz dla Wisły Kraków Spółka Akcyjna, ul. Reymonta 20, 30-059
Kraków.
Uczestnik wyraża także zgodę, by myWorld Poland Sp. z o.o. przekazał powyższe dane osobowe Wiśle Kraków Spółka Akcyjna oraz by
Wisła Kraków Spółka Akcyjna przetwarzała te dane w następujących celach marketingowych: nawiązywanie kontaktu z Uczestnikiem
poprzez wiadomości drogą elektroniczną (obecnie poprzez E-Mail, SMS oraz wiadomości Push) za pomocą telefaksu, telefonu oraz drogą
pocztową, aby przekazywać Uczestnikowi informacje o produktach i akcjach Wisły Kraków Spółka Akcyjna, aby przedstawiać mu i przesyłać
oferty odpowiednie do jego zainteresowań i zapotrzebowania oraz aby przeprowadzać badania satysfakcji klienta. Ponadto Wisła Kraków
Spółka Akcyjna będzie wykorzystywała te dane w formie zanonimizowanej w celach statystycznych.
Uczestnik może odwołać swoją zgodę na powyższe przetwarzanie danych w każdym czasie pisemnie (na adres: myWorld Poland Sp. z
o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice) lub e-mailem na adres: service.wislakrakow@cashback.net. Pod tymi adresami kontaktowymi
może być również uzyskana informacja o przetwarzaniu danych, a także składane wnioski o zmianę czy wykreślenie danych.
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