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» Ju lutemi lexoni edhe kushtet e përdorimit për këtë ueb faqe.
__________________________________________________________________________________
Përemrat specifikë gjinorë dhe korrektësia politike
Fakti që format në gjinin femërore nuk janë tl shkruara në këtë tekst (për shembull, urdhri i tij, në vend
të urdhrit të tij/saj), nuk duhet të merret si një akt mosrespektimi ndaj gjinisë femëroreKjo është në
fakt për ta bërë më të lehtë leximin e tekstin. Prandaj, ne kërkojmë nga lexuesit tanë të gjinisë femërore
që të na falin për përdorimin e formës më të thjeshtë dhe dëshirojmë që ti informojmë se ato gjithashtu
përfshihen në çdo mënyrë!
__________________________________________________________________________________
Të gjitha produktet do të sigurohen nga myWorld 360 AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austri,
Regjistri Tregtar i Austrisë FN 389134g.
__________________________________________________________________________________
Ju keni të drejtë që të kërkoni që të dhënat tuaja të korrigjohen, fshihen, kufizohen dhe tërhiqen. Nëse
dëshironi ti shfrytëzoni këto të drejta, ju lutemi të na kontaktoni. Nëse besoni se ne jemi në shkelje të
ligjit për mbrojtjen e të dhënave ose se të dhënat tuaja po shkelen në ndonjë mënyrë tjetër, ju lutemi

kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave. Nëse ata nuk janë në gjendje të gjejnë një
zgjidhje që ju e shihni të pranueshme, ju gjithashtu mund të ankoheni tek autoritetet mbikëqyrëse të
mbrojtjes së të dhënave. Autoritetet e mbrojtjes së të dhënave të Austrisë janë mbikqyrës për ne.
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