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Termenii și Condițiile My WU® 
 

  

Licență Western Union Payment Service Ireland Ltd. 

În vigoare de la 21 Septembrie 2021 

 
 
1. Informații importante pentru participanții la programul My WU® Associate 
Western Union Payment Services Ireland Limited, o companie irlandeză cu sediul în Richview Office Park, Unit 9, 
Clonskeagh, Dublin 14, înregistrată sub numărul 471360, anunță re-lansarea Programului pentru membri My WU® 
("Programul"). 
Acești termeni și condiții specifice programului ( „T & C ale Programului“), au înlocuit în întregime termenii și condițiile 
programului My WU® din 2013. Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul www.wu.com/mywu/it. 
Aceste standarde includ termenii, condițiile și procedurile de participare și dezvoltare a programului. În aceste T & C, 
termenii „Western Union“, „noi“, „al nostru“, „noi“ se referă la Western Union Payment Services Ireland Limited, așa 
cum a fost identificată mai sus. Termenii „tu“, „al tău“, înseamnă persoana care dorește să se înscrie în program și / sau 
persoana pentru care se va emite Numărul My WU în conformitate cu prevederile T & C Programului. 
Pentru mai multe informații despre Program și / sau despre T & C, puteți vizita site-ul www.wu.com/mywu/it ( "Site-ul") 
sau ne puteți scrie la adresa Western Union c / o Teleperformance, Thisseos 330 Kallithea Atena 17675, Grecia.   
 
2. Descrierea programului 
Programul este un program pentru membri care vă răsplătește prin oferirea de servicii exclusive, convenabile, avantaje și 
oferte speciale.  
Înscrierea în program este gratuită. Vă puteți înscrie în Program fără a primi un produs sau un serviciu financiar de la 
Western Union sau de la filialele sale. 
 
Înscrierea în Program vă va oferi următoarele beneficii: 

o puteți sau să efectuați tranzacții Western Union® Money Transfer® ("Tranzacțiile eligibile") într-o manieră mai 
convenabilă. Tranzacțiile eligibile sunt supuse termenilor și condițiilor specifice ale produselor sau serviciilor, care 
se pot schimba la anumite intervale de timp; 

o să beneficiați de reduceri la Tranzacții eligibile. Reducerile pot varia și / sau pot fi suspendate dacă și când Western 
Union decide să schimbe programul. Reducerile nu sunt rambursabile sau convertibile în numerar; 

o să participați la toate operațiunile și / sau concursurile cu premii pe care Western Union le va organiza pe parcursul 
Programului ("Evenimente premium") în conformitate cu prevederile relevante disponibile pe pagina de internet; 

o să deveniți titular al unui număr personal My WU ("numărul"); 
o să aveți acces la un segment privat de pe site, personalizat ( „Profilul de membru MY WU“), cu posibilitatea, 

printre altele, să consultați și / sau să modificați datele personale și să verificați starea tranzacțiilor eligibile 
efectuate; 

Vă putem solicita din când în când să vă verificăm datele personale (de exemplu, adresa dvs. de e-mail sau numărul 
dvs. de telefon mobil) înainte de a putea câștiga, primi sau răscumpăra avantajele Programului 

 
 
3. Participarea la program 
A) Participarea la Program pentru cei deja înscriși în Programul pentru membri My WU® 2018 
Dacă sunteți deja înscris în Programul asociat My WU®, lansat în 2018, veți fi înscris automat în Programul curent, fără 
a aduce atingere dreptului de a vă retrage din Program în conformitate cu secțiunea 5 de mai jos. 
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Beneficiile legate de Programul pentru membri My WU® 2018 vor fi transferate în acest program, cu excepția punctelor 
colectate în timpul desfășurării premiului conectat la Programul pentru membri My WU® 2018. 
Numărul dvs. curent va fi automat convertit la Numărul dvs. Dacă nu utilizați numărul pentru un an consecutiv, este posibil 
să suspendăm participarea la Program fără a vă notifica în prealabil. Pentru a vă reactiva participarea, va trebui să contactați 
Western Union la adresele indicate în secțiunea 8. 
 
B) Participarea la Program pentru cei care nu sunt deja înscriși în Programul pentru membri My WU® 2018 
Daca nu sunteți deja înscriși în Programul pentru membri My WU® 2018, pentru a fi eligibil pentru acest program trebuie 
să acceptați T&C specifice Programului și să vă înscrieți în Program. 
Toate persoanele de vârstă legală, rezidente și / sau domiciliate în Italia pot participa la program. Numai o singură cerere 
de înregistrare pentru fiecare persoană va fi acceptată. Ne rezervăm dreptul de a nu accepta cererea dvs. de înregistrare în 
cazul absenței cerințelor de înregistrare în conformitate cu reglementările locale. 
Procedurile de înregistrare sunt indicate pe site. La înregistrare, vi se va cere să furnizeze informații personale, așa cum 
este indicat în secțiunea 7. 
Sunteți de acord să furnizați date complete, actuale și exacte, precum și să ne informați cu privire la orice modificare a 
datelor și a informațiilor furnizate, asumându-vă orice responsabilitate în cazul în care declarați date false, incomplete sau 
eronate. 
După acceptarea solicitării de înregistrare, vi se va atribui un număr, așa cum este definit mai sus. Numărul va fi comunicat 
dvs. și poate fi utilizat imediat. Numărul este necesar pentru a efectua orice operațiune legată de Program. Numărul dvs. 
poate fi utilizat numai de dvs. Utilizarea numărului face obiectul acestor T&C. Numărul este personal și nu poate fi împărțit 
cu alte persoane. Numărul dvs. nu va mai putea fi utilizat în caz de abuz, anularea a acestor T & C și / sau în cazul în care 
programul se încheie. Vei fi titular al unui singur Profil de membru My WU și beneficiile obținute (actuale și viitoare) și / 
sau recompense nu vor fi partajate sau transferate către terți. 
După cum s-a menționat mai sus, dacă nu utilizați numărul timp de un an, putem suspenda participarea la program fără 
avertisment prealabil. Pentru a vă reactiva participarea, va trebui să contactați Western Union urmând instrucțiunile de la 
secțiunea 8. 
 
 
4. Durata 
Programul va fi valabil timp de trei ani, sub rezerva dreptului nostru de a termina Programul în orice moment cu o notificare 
de 30 (treizeci) de zile. Evenimentele premium organizate în cadrul programului vor avea durata indicată în prevederile 
relevante ale acestora disponibile pe site. 
 
 
5. Retragerea din Program 
Fiecare participant se poate retrage în orice moment și liber din Program, contactând-ne la adresele indicate în secțiunea 
8; iar după ce primim cererea dvs de retragere, toate beneficiile dobândite vor fi pierdute cu efect imediat. 
 
 
6. Excluderea din program 

Ne rezervăm dreptul de a vă exclude din Program în cazul în care: 

o ați încălcat T & C și / sau regulamentele evenimentelor individuale aflate în derulare; 

o ați adoptat un comportament care nu respectă T & C și / sau din regulamentele evenimentelor individuale 

premium aflate în curs de desfășurare; 

o ați furnizat informații false sau nereale la înscrierea în Program; 

o ați adoptat o conduită care nu respectă legea și, în general, cu orice alte legi sau reglementări aplicabile; 

Vă vom informa prompt despre excludere prin trimiterea unei comunicări specifice prin scrisoare recomandată sau 

prin e-mail. După excludere, toate beneficiile obținute vor fi pierdute. 
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Retragerea sau excluderea din evenimentul premium unic nu implică excluderea automată din program. 

După excludere, nu vi se va permite să vă reînscrieți în Program, cu excepția cazului când primiți o decizie a noastră 

diferită, discreționară și incontestabilă. 

7. Protecția datelor 

A. Trebuie să colectăm și să procesăm date personale pentru a furniza și executa Programul. Aceste date personale 
vor fi furnizate de dumneavoastră, de exemplu prin indicarea detaliilor beneficiarului și vor fi colectate de noi, de 
exemplu, în cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru a verifica datele pe care le furnizați. Datele 
personale pe care le furnizați sau le colectăm în alt mod, obținute și / sau prelucrate în legătură cu Programul sunt 
controlate de noi. Noi prelucrăm datele cu caracter personal în conformitate cu și în domeniul de aplicare al 
dispozițiilor legilor aplicabile care gestionează activitatea entităților care controlează datele. Datele personale pe care 
le procesăm includ informațiile pe care ni le furnizați în timpul utilizării programului și alte date colectate sau generate 
în timpul sau în legătură cu relația cu dvs. Modul în care colectăm, procesăm și dezvăluim datele personale cu referire 
la Program sunt prezentate în Comunicarea privind confidențialitatea, disponibilă la [hyperlink 
https://cdn.mywu.com/legal/it/it/ps.pdf] și actualizate periodic. 
B. Reprezentați și garantați că ați colectat în mod legal orice date personale furnizate și că nu aveți nici un motiv să 
vă îndoiți că o astfel de prevedere și / sau divulgarea de date cu caracter personal este legală. 
În plus, vom păstra datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu o altă persoană, inclusiv detalii despre 
beneficiarul serviciilor noastre, pentru a efectua orice operațiune pe care o solicitați. Înainte de a furniza aceste date, 
sunteți obligat să îi comunicați acelei persoane și să obțineți autorizația dvs. privind utilizarea datelor noastre personale 
în conformitate cu acest articol. 
Furnizarea acestor date personale este opțională, dar este necesară pentru furnizarea serviciilor solicitate.  
În cazul nedivulgării datelor personale, nu vom putea oferi serviciile, nu facilităm activități de consum sau alte servicii 
solicitate. 

8. Cum să contactați Western Union 

Puteți contacta Western Union pentru a vă retrage din program, pentru a solicita un număr pierdut sau uitat, pentru a 
modifica, actualiza sau corecta datele dvs. personale sau pentru a solicita o copie a datelor pe care Western Union le 
reține cu privire la participarea dvs. la Program sau orice alte informații referitoare la Program. Puteți contacta Western 
Union conectându-vă la contul deschis las://www.westernunion.com/it/it/contact-us.html sau prin scris la următoarea 
adresă: Western Union c / o Teleperformance, Thisseos 330 Kallithea Atena 17675, Grecia. 
 
 
9. Atribuirea 
Fără a aduce atingere oricăror altor dispoziții din aceste T&C ale programului, nu puteți să le atribuiți sau să le 
transferați sau să le permiteți altora să vă utilizeze Numărul. Veți fi responsabil pentru orice utilizare neautorizată a 
numărului dvs., cu excepția cazului în care și până când ne raportați pierderea sau furtul acestuia. Ne putem atribui 
drepturile sau ne putem delega îndatoririle noastre în cadrul acestor T&C ale Programului la discreția noastră.. 

 

10. Legea aplicabilă și jurisdicția 
Prezentul T & C este reglementat și interpretat în conformitate cu legea italiană, cu excluderea regulilor care 
guvernează ipotezele de conflict între legile aplicabile, cu excepția secțiunii 7 și tratamentul datelor care sunt 
reglementate și interpretate în conformitate cu legea irlandeză.  
 
Orice litigiu privind valabilitatea, eficacitatea, interpretarea și / sau executarea T & C trebuie să facă obiectul unei 
încercări de conciliere bazate pe Regulamentul ADR privind medierea. Regulamentele, formularele și costurile în 
vigoare la momentul activării procedurii pot fi consultate pe internet la www.adrcenter.com. Biroul de mediere va fi 

http://www.adrcenter.com/
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Roma, iar limba audierilor preliminarii va fi engleza. În cazul în care încercarea de mediere eșuează, litigiul va fi 
supus jurisdicției exclusive a Tribunalului de la Roma (Italia), cu excepția oricărei alte autorități judiciare, dar fără 
prejudicierea oricărei aplicări posibile a regulilor obligatorii către autoritățile judiciare competente. 
 
  
11. Modificări și actualizări 
Ne rezervăm dreptul de a face modificări în aceste T & C în orice moment prin publicarea de noi versiuni pe site. 
Puteți obține în orice moment aceste T & C, accesând  Site-ul în orice moment sau contactați-ne la adresele indicate 
în secțiunea 8 de mai sus. 
 
12. Invaliditate parțială  
În cazul în care o prevedere a acestor T & C devine invalidă sau inaplicabilă, restul prevederilor T & C vor continua 
să fie valabile și aplicabile. 
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