SAMARBEJDE TIL BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGER, HVEM SKAL DU GIVE
DIT SAMTYKKE TIL
Du giver dit samtykke til behandling af dine personlige data til firmaet W.A.G. betalingsløsninger, a.s. (ID
nr. 264 15 623) og videre til alle andre medlemmer af W.A.G. Gruppe. De er især virksomheder W.A.G.
Udstedende tjenester, a.s. (ID nr. 050 21 910), Princip a.s. (ID nr. 416 90 311), HI Sfotware a.s. (Id.nr. 032
26 140) og andre virksomheder, der er optaget på opdateret version af listen over virksomheder, der er
tilgængelige på internettet www.eurowag.com.
HVILKEN PERSONLIG DATA BEARBEJDER VI? Oplysninger, som vi har til hensigt at behandle, inkluderer
dine identifikationsoplysninger, kontaktoplysninger, detaljer om din solvens og troværdighed, detaljer
om brug af tjenester, der leveres af W.A.G. Gruppe, geolokation information og information fra såkaldte
cookies.
HVAD VIL VI BRUGE DIN PERSONLIGE DATA TIL? Du giver dit samtykke til at dele dine personlige data
inde i W.A.G. Gruppen og til at bruge dem til din kontakt til markedsundersøgelser og til kommerciel
kommunikation, især til fremmelse og tilbud på varer og tjenester fra W.A.G. Gruppe eller vores
samarbejdspartnere ", alt efter omstændighederne. At blive ledet af hensigten om at forstå dine behov i
detaljer, giver dig også tilladelse til at indsamle og analysere dine personlige data (manuelt og
automatisk). Vi vil gerne kontakte dig særlig via mail, sms, telefonopkald, klientsektioner på
hjemmesider fra W.A.G. Gruppemedlemmer, mobilapplikationer, standardmails og / eller personligt
gennem vores forretningsrepræsentanter.
HVOR LÆNGE GIVER DU OS DIT SAMTYKKE? Vi bruger dine personlige data i 3 år ad gangen efter det
tidspunkt du gav os dit samtykke. Hvis du er (eller bliver) klient af en hvilken som helst af W.A.G.
Gruppemedlemmer Vi bruger dine personlige data for hele kontraktforholdets løbetid og i 5 år efter den
dato, hvor det sidste kontraktforhold mellem dig og enhver W.A.G. Gruppemedlem blev opsagt. Dit
samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid tilbagekalde det (helt eller delvis) enten på den måde, der
er beskrevet i dokumentet " Politik til beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse ". Denne
politik er tilgængelig på internettet www.eurowag.com og ud over generelle oplysninger om behandling
af personoplysninger indeholder den liste og forklaring af dine rettigheder vedrørende
personoplysningerne.
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