САГЛАСНОСТ СА ОБРАДОМ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА У СВРХЕ МАРКЕТИНГА КОЈОЈ ДАЈЕТЕ ВАШУ
САГЛАСННОСТ? Своју сагласност за обраду ваших личних података дајете компанији W.A.G.
payment solutions, a.s. (Id. no. 264 15 623) и даље свим другим члановима W.A.G. групе. А посебно
компанијама W.A.G. Issuing Services, a.s. (Id. no. 050 21 910), Princip a.s. (Id. no. 416 90 311), HI
Sfotware a.s. (Id. no. 032 26 140) и другим компанијама које су наведене на ажурираној верзији
листе компанија доступних на страници www.eurowag.com. КОЈИ ЛИЧНИ ПОДАЦИ ЋЕ БИТИ
ОБРАЂЕНИ? Информације које намеравамо да обрадимо укључују ваше идентификационе
детаље, детаље контакта, детаље о вашој солвентности и поузданости, детаље о коришћењу
услуга пружених од стране W.A.G. Групе, информације геолокације и информације такозваних
колачића. У КОЈЕ СВРХЕ ЋЕМО КОРИСТИТИ ВАШЕ ЛИЧНЕ ПОДАТКЕ? Гарантујете своју сагласност за
дељење ваших личних података унутар W.A.G. Групе и за њихово коришћење у сврху вашег
контактирања због истраживања тржишта и комерцијалну комуникацију, посебно за промоцију и
понуду добара и услуга W.A.G. Група, или наших пословних партнера, што се може десити. Вођени
намером да разумемо ваше потребе до детаља, слажете се такође са сакупљањем и анализом
ваших личних података (ручном и аутоматским методама). Волели бисмо да вас контактирамо,
нарочито преко мејла, СМС-а, телефонским позивима, одељцима за клијента на сајтовима
омогућеним од чланова W.A.G.Групе, мобилним апликацијама, сандардним мејловима и/или
лично преко наших пословних представника. НА КОЛИКО ДУГО ДАЈЕТЕ СВОЈУ САГЛАСНОСТ?
Користићемо ваше личне податке на 3 године почевши од тренутка вашег пристанка. Уколико сте
(или ћете постати) клијент било ког члана W.A.G. Групе користићемо ваше личне податке за све
време трајања уговорне везе и током 5 година од дана када је последња уговорна веза између вас
и било ког члана W.A.G. групе окончана. Ваша сагласност је добровољна и можете је повући (у
потпуности или делимично) у било ком тренутку било средствима описаним у документу званом
„Политика Заштите Личних Података и Приватности“. Ова Политика је доступна на
www.eurowag.com и у додатку општим информација и обради личних података где садржи листу и
објашњење ваших права у вези личних података.
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