Medijski lastnik, izdajatelj, proizvajalec in ponudnik storitev
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Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na Dunaju, Avstrija.
Družba je registrirana pod številko FN 503414s pri trgovskem sodišču na Dunaju
Nadzorni svet: DI Herbert Paierl, Marko Sedvonik, Silvia Freidl
Izvršilni odbor: Mario Kapun
Pristojni organ za trgovino: Občinska uprava mesta Dunaj (Magistrat der Stadt Wien)
Veljavni trgovinski predpisi: Gewerbeordnung (GewO), kakor je bil spremenjen www.ris.bka.gv.at
Zbornica / strokovno združenje: Gospodarska zbornica Dunaj, oddelek za poslovanje in mrežno
trženje, sektor za trgovino
Category: direct sales
Podatki v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT)
Vsi podatki o podjetju, združljivi z ZEPT, so na voljo na https://firmen.wko.at.
»Prosimo preberite splošne pogoje uporabe te spletne strani.
__________________________________________________________________________________
Oblike spolov & politična pravilnost
Dejstvo, da v tem besedilu ni napisana ženska oblika (na primer njegovo naročilo, namesto njeno
naročilo), ni mišljeno kot nespoštovanje ženskega spola. Namenjeno je le lažjemu branju besedila.
Zato se vnaprej opravičjemo vsem predstavnicam ženskega spola, da smo poenostavili besedilo, kar
pa ni mišljeno diskriminatorno.
Spravni organ v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju sporov v potrošniških
sporih: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

__________________________________________________________________________________
Vse izdelke zagotavlja mWS myWorld Solutions AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria,
Austrian Commercial Register FN 389134g, E-mail: office@myworld-solutions.ag / Tel.: +43 (0)316
7077 0
__________________________________________________________________________________
Pravico imate, da vaše osebne podatke popravimo, izbrišemo, omejimo in/ali umaknemo. Če želite
uveljavljati te pravice, nam pišite na: Če menite, da smo kršili zakon o varstvu podatkov ali da so bili
vaši podatki zlorabljeni na kakršenkoli drug način, se prosimo obrnite na našega pooblaščenca za
varstvo podatkov. V kolikor rešitve, za katero menite, da je sprejemljiva, ne bo mogoče najti, se lahko
pritožite nadzornim organom za varstvo podatkov. Za varstvo podatkov so pri nas odgovorni avstrijski
organi.
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