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Акционерско друштво со седиште во Виена, Австрија,
регистрирано под број ФН 503414 при Трговскиот суд
во Виена
Надзорен одбор: дипл.-инг.Херберт Пајерл, Марко Седвоник, Силвија Фрајдл
Управен одбор: Марио Капун
Надлежен орган за правни лица: Магистрат на Град Виена
Применливи прописи: Директива за индустрија (ГевО) во важечката верзија www.ris.bka.gv.at
Комора/професионално здружение: стопанска комора Виена, Управување со сектори и мрежи,
колона трговија
Гранка: директна продажба
Податоци согласно Законот за E-Commerce (ECG)
Сите податоци за фирмата согласно ECG се достапни на
» Ве молиме, прочитајте ги и условите за користење на оваа веб страница.
__________________________________________________________________________________
Родови форми и политичка коректност
Тоа што женските форми (на пример: клиентки и клиенти) не секогаш се споменуваат во овие
текстови, не претставува непочитување на женскиот пол во ниту еден случај. Стариот начин на
пишување е задржан исклучиво за подобра читливост. Ги молиме женските читателки да ни го
простат ова поедноставување и да знаат дека и ним им се обраќаме.
__________________________________________________________________________________

Локација за арбитража согласно Директивата (EУ) Бр. 524/2013 за решавање на онлајн спорови
од областа на потрошувачите: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Обезбедувањето сите производи се врши преку фирмата mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрија.
Број на субјект: FN 389134g, Email:
office@myworldsolutions.ag / Тел.: +43 (0)316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Начелно имате право на исправка, бришење, ограничување или приговор. Обратете ни се за ова.
Ако сметате дека обработката на Вашите податоци е против законите за заштита на податоците,
или ако Вашите права во поглед на заштитата на податоците се прекршени на друг начин, тогаш
обратете се до нашето Одговорно лице за заштита на податоците. Ако и тогаш не може да се
најде прифатливо решение за Вас, тогаш можете да поднесете поплака кај органот за надзор. Во
Австрија, надлежна е Службата за заштита на податоци.
Лице одговорно за заштита на податоци
Петер Оскар Милер
Millergasse 3
1060 Виена
Email: data.protection@lyconet.com
Австриски орган за заштита на податоци (Österreichische Datenschutzbehörde)
Barichgasse 40-42
1030 Виена
Телефон: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

