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»Επίσης παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που αφορούν αυτή την ιστοσελίδα»
__________________________________________________________________________________
Φύλο και Πολιτική Ορθότητα
Το γεγονός ότι σε αυτά τα κείμενα δεν γίνεται ειδική αναφορά σε θηλυκούς τύπους (όπως π.χ.
πελάτισσα/πελάτισσες και πελάτες), σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως περιφρόνηση
του θηλυκού φύλου. Πολύ περισσότερο πρόκειται για τη διατήρηση μιας παλαιότερης ορθογραφίας,
ώστε να καταστούν πιο ευανάγνωστα. Παρακαλούμε τις αναγνώστριές μας να μας συγχωρέσουν για
αυτήν την απλοποίηση και να αισθανθούν εξίσου ότι ότι γίνεται προσωπική αναφορά σε αυτές.
__________________________________________________________________________________
Φορείς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική
επίλυση καταναλωτικών διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Η παροχή υπηρεσιών των Lyconet Service Pack πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας mWS myWorld
Solutions, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Αυστρία. Aριθμός μητρώου FN 389134g, Email:
office@myworld-solutions.ag / Tηλ.: +43 (0)316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και ένστασης. Για κάτι τέτοιο
απευθυνθείτε σε εμάς. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το νόμο
περί προστασίας δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας περί προστασίας δεδομένων έχουν

παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο
προστασίας δεδομένων μας. Εάν δεν βρεθεί λύση που να είναι αποδεκτή από εσάς, μπορείτε να
υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Για τα αυτά ζητήματα, υπεύθυνη είναι η αρχή
προστασίας δεδομένων στην Αυστρία.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Βιέννη
Email: data.protection@lyoness.com
Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων
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1030 Βιέννη
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