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Spoločnosť s ručením obmedzeným (Aktiengesellschaft) so sídlom vo Viedni, Rakúsko
zapísaná FN 503414s v Obchodnom registri Okresného súdu vo Viedni
Dozorná rada: DI Herbert Paierl, Marko Sedvonik, Silvia Freidl
Výkonná rada: Mario Kapun
Príslušný obchodný úrad: Mestský úrad vo Viedni (Magistrat der Stadt Wien)
Platné obchodné predpisy: Obchodný poriadok (GewO) v znení neskorších predpisov
Komora / Profesijné združenie: Hospodárska komora Viedeň, Riadenie pobočiek a riadenie siete,
divízia obchodu
Kategória: priamy predaj
Údaje podľa zákona o elektronickom obchode (EKG)
Všetky firemné údaje vyhovujúce EKG nájdete na adrese
» Prečítajte si aj podmienky používania tejto webovej stránky.
__________________________________________________________________________________
Rodovo špecifické oslovenia & politická korektnosť
Skutočnosť, že sa v tomto texte nepoužíva ženský rod (ako napr. zákazníčky a zákazníci), v žiadnom
prípade netreba chápať ako pohŕdanie ženským pohlavím. Ide o zachovanie staršieho spôsobu
písania z dôvodu lepšej čitateľnosti. Prosíme ženské čitateľky o prepáčenie, ak sa cítia osobne
dotknuté.

__________________________________________________________________________________
Zmierovací orgán podľa nariadenia (EU) Číslo 524/2013 o riešení online sporov v spotrebiteľských
záležitostiach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________________
Všetky produkty sú poskytované prostredníctvom mWS myWorld Solutions AG , Grazbachgasse 8793, 8010 Graz, Rakúsko. Obchodný register FN 389134g, Email: office@myworld-solutions.ag / Tel .:
+43 (0) 316 7077 0
__________________________________________________________________________________
Máte v zásade právo na opravu, vymazanie, obmedzenie a odvolanie. Obráťte sa na nás v tejto
súvislosti. Ak sa domnievate, že spracovanie Vašich údajov je proti ochrane údajov alebo boli Vaše
právne nároky v rámci spracovania údajov inak porušené, obráťte sa prosím, na osobu poverenú
spracovaním údajov. Ak ani tu nenájdete vhodné riešenie, môžete sa sťažovať na dozornom úrade.
Zodpovedným úradom je Úrad na ochranu údajov v Rakúsku.
Osoba poverená ochranou údajov:
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viedeň
E-mail: data.protection@lyconet.com

Rakúsky úrad na ochranu údajov
Barichgasse 40-42
1030 Viedeň
Telefón: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

