Medieindehaver, udgiver, producent og serviceudbyder

Lyconet International AG
Orbi Tower, Thomas-Klestil-Platz 13
1030 Vienna
Østrig
Telefon: +43 (0)1 3111888
E-mail: international@lyconet.com
www.lyconet.com
www.lyconet-elite-seminar.com

Aktieselskab med hjemsted i Wien, Østrig
Registreret som FN 503414s i Handelsretten i Wien
Bestyrelsen: DI Herbert Paierl, Marko Sedovnik, Silvia Freidl
Direktion: Mario Kapun
Relevante myndighed: Municipal Authority of the City of Vienna
Gældende handelsbetingelser: Gewerbeordnung (GewO) som ændret www.ris.bka.gv.at
Erhvervskammer / Erhvervsforening: Economic Chamber Vienna, Branches management and
network management, Division trade
Kategori: direkte salg
Data ifølge E-Commerce Act (ECG)
Alle ECG-kompatible virksomhedsdata kan findes på https://firmen.wko.at.
» Læs også vilkår for brug af hjemmesiden her.
__________________________________________________________________________________
Kønsspecifikke stedord og politisk korrekthed
Det faktum, at den feminine form ikke er anvendt i denne tekst (f.eks. hans ordre, i stedet for
hans/hendes ordre), er ikke ment som en respektløshed mod det kvindelige køn. Det er udelukkende
for at gøre teksten lettere at læse. Vi beder derfor vores kvindelige læsere tilgive, at vi bruger den
enkle form. Kvinder og mænd er lige velkomne i vores shopping univers!

__________________________________________________________________________________
Forligsorganet i henhold til forordning (EU) nr 524/2013 om online konfliktløsning på
forbrugerområdet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Alle produkter skal leveres af mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østrig,
Austrian Commercial Register FN 389134g, E-mail: office@myworld-solutions.ag / Tlf.: +43 (0)316
7077 0
__________________________________________________________________________________
Du har ret til at få dine data ændret, slettet, begrænset og trukket tilbage. Hvis du ønsker at gøre
brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Hvis du mener, at vi overtræder databeskyttelsesloven,
eller at dine data bliver krænket på anden vis, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige.
Hvis de ikke kan finde en løsning, som du finder acceptabel, har du mulighed for at klage til
databeskyttelsesmyndighederne. Vi er underlagt Østrigs databeskyttelsesmyndigheder.
Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
A - 1060 Vienna
Østrig
Email: data.protection@lyconet.com
Austrian Data Protection Authorities
Barichgasse 40-42
A-1030 Vienna
Østrig
Phone: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

