SUTIKIMAS DĖL ASMENINIŲ DUOMENŲ APDOROJIMO PREKYBOS TIKSLAMS, SU KUO SITINKATE? Jūs
suteikiate savo sutikimą dėl savo asmeninių duomenų tvarkymo W.A.G. mokėjimo sprendimai
kompanijai, a.s. (Id. Nr. 264 15 623) ir visiems kitiems W.A.G grupės nariams. Tai yra kompanijoms
W.A.G. Issuing Services, a.s. (Id. Nr. 050 21 910), Princip a.s. (Id. Nr. 416 90 311), HI Sfotware a.s. (Id. Nr.
032 26 140) ir kitoms kompanijoms, kurios įtrauktos į atnaujintą kompanijų sąrašą, pateiktą interneto
svetainėje www.eurowag.com. KOKIUS ASMENINIUS DUOMENIS MES TVARKOME? Informacija, kurią
ketiname apdoroti, apima jūsų tapatybės duomenis, kontaktinius duomenis, informaciją apie jūsų
mokumą ir patikimumą, informaciją apie W.A.G grupės teikiamų paslaugų naudojimą, geografinės vietos
informacija ir informacija iš vadinamųjų slapukų. KAM NAUDOSIME JŪSŲ ASMENINIUS DUOMENIS? Jūs
suteikiate savo sutikimą dalintis savo asmeniniais duomenimis W.A.G grupėje ir su jų naudojimu, kad
galėtumėte susisiekti su jumis dėl rinkos tyrimų ir komercinių pranešimų, ypač dėl reklamų ir pasiūlymų
dėl prekių ir paslaugų iš W.A.G. grupės ar mūsų verslo partnerių. Vadovaudamiesi ketinimu išsamiai
suprasti jūsų poreikius, jūs taip pat sutinkate su jūsų asmeninių duomenų rinkimu ir analizavimu
(rankiniu būdu ir automatizuotomis priemonėmis). Mes norėtume susisiekti su jumis, ypač elektroniniu
paštu, SMS, telefonu, klientų skiltimis svetainėse, kurias pateikia W.A.G. grupės nariai, mobiliosios
programos, standartiniai laiškai ir (arba) asmeniškai per mūsų verslo atstovus. KIEK LAIKU SUTEIKIATE
MUMS SAVO SUTIKIMĄ? Mes naudosime jūsų asmeninius duomenis trejus metus nuo tos dienos, kai
gausime sutikimą. Jei esate (arba tapsite) bet kurios W.A.G grupės nario klientu, mes naudosime jūsų
asmeninius duomenis visą sutartinių santykių trukmę ir 5 metus nuo paskutinių sutartinių santykių tarp
jūsų ir bet kurio W.A.G. grupės nario nutraukimo. Jūsų sutikimas yra savanoriškas, ir jūs galite bet kuriuo
metu jį atšaukti (visiškai ar iš dalies) būdais, aprašytais dokumente "Privatumo ir asmens duomenų
apsaugos politika". Ši politika yra prieinama internete www.eurowag.com, kartu su bendraisiais
duomenims apie asmens duomenų tvarkymą, joje pateikiamas sąrašas ir paaiškinimas jūsų teisių,
susijusių su asmens duomenimis. EUROWAG – W.A.G. mokėjimo sprendimai, a.s. Na Vítězné pláni
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