NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS TURUNDUSEESMÄRGIL KELLELE SA ANNAD OMA
NÕUSOLEKU?
Sa annad oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks firmale W.A.G. payment solutions, A.s. . (Id. nr. 264
15 623) ja edasistele W.A.G. Group liikmetele. Eriti kuuluvad nende hulka firmad 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) ja mud
firmad mis on lisatud uuendatud firmade nimekirja mis on saadaval internetis www.eurowag.com.
MILLISEID ISIKUANDMEID ME TÖÖTLEME? Informatsioon, mida me kavatseme töödelda on sinu
identifitseerimisandmed, kontaktandmed, detailid Sinu maksevõimetuse kohta ja usaldusväärsuse
kohta, detailid W.A.G. Group pakutud teenuste kasutamise kohta, geoasukoha informatsioon ja
informatsioon niiöelda küpsiste kohta. MILLEKS ME SINU ISIKUANDMEID KASUTAME? Sa annad oma
nõusoleku isikuandmete jagamiseks W.A.G. Group siseselt ja nende kasutamiseks turu-uuringuteks ja
kaubanduslikeks teadaanneteks, eriti W.A.G. Group või meie äripartnerite teenuste ja toodete
reklaamide ja pakkumiste kohta, vastavalt juhtumile. Olles juhitud kavatsusest saada detailselt aru Sinu
vajadustest, Sa annad samuti oma nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks ja analüüsimuseks
(manuaalselt ja automatiseeritud viisil). Me tahaksime võtta Sinuga ühendust eriti järgnevatel viisidel: email, SMS, telefonikõned, kliendi sektsioonid W.A.G. Group liikmete poolt pakutud veebisaitidel, mobiili
rakendused, standard kirjad ja/või isiklikult meie äriesindajate kaudu. KUI KAUAKS SA MEILE OMA
NÕUSOLEKU ANNAD? Me kasutame Sinu isikuandmeid 3 aastat alates hetkest kui annad meile oma
nõusoleku. Kui Sa oled (või muutud) ühekski W.A.G. Group liikmete kliendiks, siis kasutame me Sinu
isikuandmeid kogu lepingulise suhte vältel ja 5 aastat pärast seda päeva, kui Su viimane lepinguline suhe
W.A.G. Group liikmega lõppes. Su nõusolek on vabatahtlik ja Sa võid selle tagasi võtta (täiesti või
osaliselt) igal ajal viisidel, mis on kirjeldatud dokumendis nimega “Privaatsus ja Isikuandmete Kaitsmise
Poliitika”. See Poliitika on saadaval internetis www.eurowag.com ja lisaks üleüldisele informatsioonile
isikuandmete töötlemise kohta, sisaldab see ka nimekirja Sinu õigustest seoses isikuandmetega.
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