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Ανώνυμη Εταιρία με έδρα στη Βιέννη, Αυστρία,
καταχωρισθείσα υπό τον αριθμό FN 503414s στο
Εμπορικό Δικαστήριο της Βιέννης
Εποπτικό συμβούλιο: DI Herbert Paierl, Marko Sedvonik, Silvia Freidl
Διοίκηση: Mario Kapun
Αρμόδια Αρχή Επιτηδεύματος: Δημοτική αρχή του Δήμου της Βιέννης (Magistrat der Stadt Wien)
Εφαρμοστέες διατάξεις του δικαίου των επιτηδευματιών: Gewerbeordnung (GewO) - κώδικας περί
επιτηδεύματος - στην τρέχουσα έκδοσή του www.ris.bka.gv.at
Επιμελητήριο / Επαγγελματική ένωση: Οικονομικό επιμελητήριο της Βιέννης, διαχείριση τομέα και
δικτύου, κλάδος εμπορίου
Επαγγελματικός κλάδος: Άμεση διανομή
Στοιχεία σύμφωνα με τον νόμο περί Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ECG)
Όλα τα στοιχεία της επιχείρησης σύμφωνα με την νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου (ECG) θα
τα βρείτε στο https://firmen.wko.at.
»Επίσης παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης που αφορούν την ιστοσελίδα αυτή»
__________________________________________________________________________________
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 γίνεται αναφορά σε αυτές.
__________________________________________________________________________________
Φορείς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 524/2013 για την ηλεκτρονική
επίλυση
Καταναλωτικές διαφορές: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Η εκπλήρωση της παροχής του συνόλου των προϊόντων διενεργείται από την mWS myWorld
Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Αυστρία. Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. FN 389134g, E-Mail:
office@myworldsolutions.ag / Tηλ.: +43 (0)316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Εν γένει έχετε τα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και ένστασης.
Σχετικά με αυτά απευθυνθείτε σε εμάς. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας
παραβιάζει το δίκαιο περί προστασίας δεδομένων ή ότι οι αξιώσεις σας εκ των δικαιωμάτων περί
προστασίας δεδομένων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρακαλούμε όπως
επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Εφόσον δεν βρεθεί κι εκεί αποδεκτή
για εσάς λύση, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή στην εποπτική αρχή. Υπεύθυνη για τα ζητήματα
αυτά είναι η αρχή προστασίας δεδομένων στην Αυστρία.
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Wien
Email: data.protection@lyconet.com
Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Tηλέφωνο: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

