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myW Portugal, Unipessoal Lda com sede em Lisboa, na Av. Engº Duarte Pacheco Torre 1 – 8º Andar,
Salas 3 -5, 1070-101 Lisboa NIPC 509960219 Entidade com os documentos integralmente
depositados em suporte electrónico, junto do registo comercial.
Capital Social: 25.000,00 Euros
Gerente: António Miguel Paulino Pinhal da Costa
Indicações IT. Lei do Comércio Eletrónico (E-Commerce) (LCE)
Todos os dados da empresa de acordo com a Lei do Comércio Eletrónico (LCE) podem ser
encontrados no endereço www.portaldaempresa.pt através do código de acesso com o número
0682-3260-2505
Por favor leia também as condições de utilização deste Website.

Utilização de Género e Políticas Corretas
O facto de a forma feminina (como a clientes ou as clientes) não serem expressamente mencionadas,
não deve ser entendido como qualquer ato de discriminação para com o sexo feminino.
Trata-se apenas da manutenção da forma antiga de escrever para uma melhor compreensão do texto.
Solicitamos às leitoras do sexo feminino que desculpem esta simplificação e também que se sintam
endereçadas.

Órgão de Conciliação nos termos do Regulamento (EU) Nr. 524/2013 sobre a resolução de disputas
online em assuntos de consumo: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tem o direito a ter seus dados retificados, excluídos, limitados e retirados. Se deseja exercer esses
direitos, entre em contacto conosco. Se acredita que estamos a violar a lei de proteção de dados ou
que seus dados estão a ser violados de qualquer outra forma, entre em contacto com o nosso
responsável pela proteção de dados. Se não conseguir encontrar uma solução que considere aceitável,
também pode reclamar com as autoridades de supervisão de proteção de dados. As autoridades de
proteção de dados da Áustria são responsáveis por nós.

Oficial de Protecção de Dados
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Viena
E-mail: data.protection@myworld.com
Autoridades austríacas de proteção de dados
Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telefone: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

