Ιδιοκτήτης μέσων ενημέρωσης, Εκδότης, Παραγωγός και o Προσφέρων την υπηρεσία

Lyoness Europe AG
Bahnhofstrasse 22
CH-9470 Buchs
E-Mail: service.cy@cashbackworld.com
www.lyoness.com

Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Buchs SG, Ελβετία
που καταχωρήθηκε στο εμπορικό μητρώο του Καντονίου St. Gallen
με το Αρ. CHE-110.131.354
Πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου: Christopher Thomson
Μέλος διοικητικού συμβουλίου: Karl-Heinz Feddermann
Αντιπρόσωπος διοικητικού συμβουλίου: Paul Unterberger

Από τη Lyoness Europe AG εντεταλμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών
Lyoness Cyprus Ltd
Γρίβα ΔΙγενή 25 Office 304
6035 Λάρνακα
Τηλ: +357 24819199
E-Mail: service.cy@cashbackworld.com

Lyoness Cyprus Ltd με έδρα τη Λάρνακα
Εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αριθμό μητρώου: HE 292761
ΑΦΜ: CY10292761Q
Διαχειρίστρια: Anna Teissel

» Παρακαλούμε όπως διαβάστε επίσης τους Όρους Χρήσης για 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 καταστεί πιο εύκολα ευανάγνωστο. Παρακαλούμε τις
γυναίκες αναγνώστριές μας να μας συγχωρέσουν αυτή την απλοποίηση και να αισθανθούν
εξίσου ότι τις αφορά.
___________________________________________________________________________
Φορείς επίλυσης διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αριθ. 524/2013 για την
ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
__________________________________________________________________________
Έχετε το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας και ένστασης. Για
κάτι τέτοιο απευθυνθείτε σε εμάς. Εάν πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας
παραβιάζει το νόμο περί προστασίας δεδομένων ή ότι τα δικαιώματά σας περί προστασίας
δεδομένων έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παρακαλούμε επικοινωνήστε
με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας. Εάν δεν βρεθεί λύση που να είναι αποδεκτή
από εσάς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Για αυτά τα ζητήματα
υπεύθυνη είναι η αρχή προστασίας δεδομένων στην Αυστρία.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Βιέννη
Email: data.protection@lyoness.com

Αυστριακή Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Barichgasse 40-42
1030 Vienna
Τηλ: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

