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Zarejestruj się
bezpłatnie

2

Otrzymuj Cashback u
Partnerów Handlowych*

3

Oszczędzaj dodatkowo
dzięki Shopping Points

Lokalne zakupy,
wspólne korzyści
• Ciesz się korzyściami zakupowymi w swojej okolicy
i wspieraj lokalnych Partnerów Handlowych.
• Zaproś do Shopping Community znajomych
i zyskaj jeszcze więcej korzyści.

Zarejestruj się bezpłatnie
już teraz!
Wszystkie informacje znajdziesz na

cashbackworld.com
*przy każdym zakupie u Partnera Handlowego wyszczególnionego na cashbackworld.com,
na podstawie danej sumy zakupu.

Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych:
Dane Uczestnika są przetwarzane przez myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie, ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków, KRS 0000317878
w zakresie niezbędnym do jego udziału w Programie Cashback World, celem
obliczania każdorazowych korzyści zakupowych Uczestnika oraz korzystania z innych
funkcji Programu. 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, dane bankowe (nazwa banku, IBAN, BIC i właściciel konta), 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. powierza przetwarzanie danych
spółce mWS myWorld Solutions AG (Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria) oraz
Lyoness Europe AG (Bahnhofstrasse 22, 9470 Buchs, Szwajcaria) jako podmiotom
przetwarzającym. Dane będą przetwarzane do momentu trwania uczestnictwa w
Programie lub odwołania wyrażonej zgody. Dane osobowe podane są dobrowolnie.
Uczestnik ma prawo do sprostowania danych, przenoszenia, żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Uczestnik może złożyć skargę do organu nadzorczego. Więcej informacji oraz
dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych dostępne są na stronie https://
www.cashbackworld.com/pl/privacy-policy. Szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych Uczestnika, celów i podstawy prawnej przetwarzania,
przekazywania tych danych, okresu przechowywania i praw Uczestnika dostępne
są na stronie https://www.cashbackworld.com/pl/privacy-policy w osobnym
oświadczeniu o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane do
Szwajcarii zapewniającej ich właściwą ochronę na podstawie Decyzji Komisji z dnia 26
lipca 2000 r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych.

Zapewnij sobie korzyści
u ponad 120.000 Partnerów
na całym świecie.

Jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie powyżej podanych swoich danych
osobowych przez myWorld Poland Sp. z o.o., dane te będą przetwarzane celem
przedstawiania i przesyłania mu spersonalizowanych informacji marketingowych
dotyczących Programu Cashback World oraz ofert Partnerów Handlowych w formie
kontaktu drogą pocztową, telefoniczną i osobistą oraz powiadomieniem push, ze
strony myWorld Poland Sp. z o.o.
Jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie danych swojemu bezpośredniemu
rekomendującemu oraz jego osobie rekomendującej (zwanej dalej „pośrednim
rekomendującym”), udostępniane będą następujące dane o aktywnościach
zakupowych w celach rozliczeniowych: data zakupu, godzina zakupu, imię i nazwisko,
kwota i obrót zakupowy, waluta. Pośredniemu rekomendującemu wyświetlać się
będzie tylko imię i pierwsza litera nazwiska.
Wszelkie zgody na powyższe przetwarzanie można odwołać (także każdą osobno)
w każdym czasie, pisemnie na adres: myWorld Poland Sp. z o.o., ul. Gen. Bohdana
Zielińskiego 22, 30-320 Kraków lub e-mailem na adres: service.pl@cashbackworld.
com. Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania pozostaje na
podstawie niniejszej zgody zgodne z prawem. Pod tymi adresami kontaktowymi
Uczestnik ma również prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych,
poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania i przenoszenia danych.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w Programie Lojalnościowym dla
Stałych Klientów:
Jeżeli Uczestnik wyraża zgodę na przekazywanie Partnerowi Handlowemu przez
myWorld Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Gen. Bohdana Zielińskiego 22,
30-320 Kraków, zarejestrowana pod nr KRS 0000317878, w związku z jego udziałem
w Programie Lojalnościowym dla Stałych Klientów Partnera Handlowego (nazwa i
adres - patrz pieczątka na stronie rejestracyjnej flyera) (zwanego dalej „Partnerem
Handlowym”), swoich danych osobowych, to znaczy imienia i nazwiska, tytułu, płci,
daty urodzenia, adresu e-mail, adresu pocztowego, współrzędnych adresu (długości
i szerokości geograficznej), numeru telefonu (-ów), numeru faxu, numeru klienta, jak
również danych dotyczących zakupów u Partnera Handlowego z ostatnich 12 miesięcy
oraz danych dotyczących takich zakupów dokonywanych od czasu udzielonej przez
niego zgody w postaci daty zakupu, kwoty zakupu, waluty, numeru rachunku i miejsca
dokonania zakupu, aby Partner Handlowy mógł wykorzystać te dane do celów
marketingowych, tj. kontaktowania się drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub
sms), przez media społecznościowe (takie jak Facebook etc.), przez fax, przez telefon
lub listownie w celu przekazywania informacji o produktach i akcjach handlowych
Partnera Handlowego, do informowania o ofertach, które mogą odpowiadać jego
zainteresowaniom, jak również do przeprowadzenia badań satysfakcji klienta.
Niniejszym informujemy, że w każdej chwili Uczestnik może odwołać udzieloną zgodę
ze skutkiem na przyszłość. Przetwarzanie danych dokonane do momentu odwołania
pozostaje na podstawie niniejszej zgody zgodne z prawem. W tym celu lub w celu
skorzystania z innych praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych, (prawo do informacji o przetwarzaniu danych,
poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia) Uczestnik może w
dowolnym momencie zwrócić się do myWorld Poland Sp. z o.o.
(service.pl@cashbackworld.com).
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Gromadzenie korzyści
jest takie proste

Be smart. Shop clever.

Zostań częścią
Shopping Community
•	 Zyskaj do 5% Cashback i Shopping Points u
Partnerów Handlowych* na całym świecie i w swojej
okolicy.
• Korzystaj również, jak 11

Pobierz bezpłatną
Cashback App!

Niniejszym składam wniosek o uczestnictwo w Programie Cashback World do myWorld Poland
Sp. z o.o., zarejestrowana pod nr KRS 0000317878, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, ul.
Gen. Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków (krótko: „myWorld").

Znajdź Partnerów Handlowych
Cashback World na

Pan / Pani / Firma*

lub przy pomocy Cashback App.

Nazwisko/nazwa firmy*

Adres (ulica, numer domu)*

Uczestników, kupując zarówno online jak
i w punkcie sprzedaży.

Kod pocztowy*

• Pobierz Cashback App na iOS oraz Androida i
kupuj jeszcze wygodniej zapewniając sobie Deals.

Telefon komórkowy*

Adres e-mail*

Przy każdym zakupie zyskaj
Cashback i Shopping Points :
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Prosimy podać 13-cyfrowy kod z Cashback Card.

Zarejestruj się
bezpłatnie!
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*przy każdym zakupie u Partnera Handlowego wyszczególnionego na cashbackworld.com,
na podstawie danej sumy zakupu.

Pieczątka Partnera Handlowego*
Zaznacz, jeśli wyrażasz zgodę:
Tak, wyrażam zgodę, która może być w każdym momencie odwołana, by moje dane osobowe znajdujące
się na przedniej stronie flyera, były przetwarzane przez myWorld Poland Sp. z o.o. celem identyfikacji i
przesyłania mi spersonalizowanych informacji, a także kontaktu drogą pocztową i osobistego ze strony
myWorld Poland Sp. z o.o. przez telefon, e-mail, SMS lub wiadomości Push, na mój podany wyżej adres
e-mail oraz numer telefonu komórkowego, celem reklamowania Programu Cashback World oraz ofert
Partnerów Handlowych.
Tak, wyrażam zgodę na przekazywanie Partnerowi Handlowemu przez myWorld Poland Sp. z o.o.,
w związku z moim udziałem w indywidualnym programie lojalnościowym Partnera Handlowego
wskazanego w miejscu na pieczątkę, moich danych osobowych, znajdujących się na przedniej
stronie flyera, aby Partner Handlowy mógł wykorzystywać te dane do celów marketingowych:
kontaktowania się drogą elektroniczną (np. poprzez e-mail lub SMS), poprzez media społecznościowe
(takie jak Facebook etc.), przez fax, przez telefon lub listownie, w celu przekazywania informacji
o produktach i akcjach handlowych Partnera Handlowego, do informowania o ofertach, które
odpowiadają moim zainteresowaniom, jak również do przeprowadzenia badań satysfakcji klienta.*
Tak, wyrażam zgodę na udostępnienie mojemu bezpośredniemu rekomendującemu oraz jego osobie
rekomendującej (zwanej dalej „pośrednim rekomendującym”) następujących danych o moich
aktywnościach zakupowych w celach rozliczeniowych: data zakupu, godzina zakupu, imię i nazwisko,
kwota i obrót zakupowy, waluta. Pośredniemu rekomendującemu wyświetlać się będzie tylko imię i
pierwsza litera nazwiska.*
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b
RODO**, czyli realizacji umowy oraz art. 6 ust 1 lit a RODO w przypadku wyrażenia zgody. Niepodanie
danych uniemożliwi przystąpienie do Programu lub realizację usługi. Dane będą przechowywane
zgodnie z zawartą umową lub do odwołania wyrażonej zgody. Dane nie będą profilowane w sposób
zautomatyzowany. Szczegółowe informacje na drugiej stronie flyera oraz w Ogólnych Warunkach Umów.

Cashback Card

Dzięki
SUPER CASHBACK
zyskaj jeszcze więcej korzyści

Miejscowość*

Data urodzenia* / NIP*

Zakupy opłacają się

CA

Imię (osoba kontaktowa w firmie)*

cashbackworld.com

milionów

Zakupy online

Zostań bezpłatnie
Uczestnikiem Programu

Tak, przeczytałam/em i akceptuję Ogólne Warunki Umów (doręczone mi u Partnera
Handlowego), w celu uczestnictwa w Programie Cashback World od myWorld.*
Tak, otrzymałem oświadczenie o ochronie danych osobowych
(www.cashbackworld.com/pl/privacy-policy).*

Wszystkie informacje znajdziesz na

cashbackworld.com

Miejscowość, data, podpis nowego Uczestnika (osoby upoważnionej w przypadku nieletniego Uczestnika)*
*Pole obowiązkowe
**ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

