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Societate pe acțiuni cu sediul în Viena, Austria
înregistrată la Tribunalul comercial Viena sub nr. FN
503414s
Consiliul de supraveghere: DI Herbert Paierl, Marko Sedvonik, Silvia Freidl
Conducerea: Mario Kapun
Jurisdicția competentă: Magistratura orașului Viena
Legislația aplicabilă: Reglementările (GewO) în versiunea actuală www.ris.bka.gv.at
Camera / Asociația profesională: Camera de industrie Viena, sistemul de gestionare a rețelei, divizia
comerț
Ramură profesională: Desfacere directă
Date conforme cu informațiile înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului
Toate datele de identificare ale companiei pot fi vizualizate pe https://firmen.wko.at.
Vă rugăm să citiți și condițiile de utilizare pentru această pagină web
__________________________________________________________________________________
Forme de gen & Political Correctness
Faptul că nu am utilizat în text formele de feminin (cum ar fi client și clientă) nu trebuie a fi înțeles ca
o discreditare la adresa persoanelor de gen feminin. Este vorba mai degrabă despre utilizarea formelor
de scriere învechite, cu scopul unei mai bune fluențe la citit. Ne cerem scuze față de cititoare și le
mulțumim pentru înțelegere.
__________________________________________________________________________________

Locul de soluționare a eventualelor divergențe conform regulamentului (EU) Nr. 524/2013 privind
soluționarea online a litigiilor în materie de consum:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Prestarea serviciilor pentru toate produsele se desfășoară prin intermediul firmei mWS myWorld
Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Nr. înreg. în Reg. Com. FN 389134g, e-mail:
office@myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Aveți dreptul de informare, ștergere, limitare și opoziție. Vă rugăm să vă adresați nouă. Dacă sunteți
de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contravine prevederilor privind protecția
datelor sau vă sunt lezate libertățile conferite de reglementările privind protecția datelor în oricare alt
mod, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor. Dacă nici așa nu se găsește o
soluție acceptabilă pentru dvs., atunci vă puteți adresa autorității de supraveghere competente. În
acest sens competența aparține autorității de supraveghere a prelucrării datelor din Austria.
Responsabil cu protecția datelor
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viena
Email: data.protection@lyconet.com
Autoritățile austriece de supraveghere a prelucrării datelor
Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

