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myWorld Albania Shpk
Bulevardi Bajram Curri, Galeria ETC Business Centre, Kati i 13-të
1000 Tiranë, Shqipëri
E-Mail: partner.al@cashbackworld.com
https://partner.cashbackworld.com
https://uterm.cashbackworld.com
myWorld Albania Shpk me zyrë të regjistruar në Tiranë
Regjistruar në Republikën e Shqipërisë, me Numër Unik të Identifikimit të Subjektit: M11311050A
Drejtori Ekzekutiv: Radovan Vitosevic
Kompania e Shërbimit e autorizuar në emër të myWorld Albania Shpk
myWorld 360 AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Austria
Telephone: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office@myworld-solutions.ag
Shoqëri me Pergjegjësi të Kufizuar (Shpk)
Numri i regjistrimit FN389134g në Gjykaten rajonale për Graz
Numri I TVSH-së: ATU67661657
Bordi mbikqyrës: Ing. Johannes Schweiger, Silvia Freidl, Dipl.-Ing. Herbert Paierl
Bordi ekzekutiv: Marko Sedovnik; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA
» Ju lutemi lexoni edhe kushtet e përdorimit për këtë ueb faqe.
Përemrat specifikë gjinorë dhe korrektësia politike
Fakti që format në gjinin femërore nuk janë tl shkruara në këtë tekst (për shembull, urdhri i tij, në
vend të urdhrit të tij/saj), nuk duhet të merret si një akt mosrespektimi ndaj gjinisë femëroreKjo
është në fakt për ta bërë më të lehtë leximin e tekstin. Prandaj, ne kërkojmë nga lexuesit tanë të
gjinisë femërore që të na falin për përdorimin e formës më të thjeshtë dhe dëshirojmë që ti
informojmë se ato gjithashtu përfshihen në çdo mënyrë!

Shërbimi I Cashback World Partner Program-eve mundësohet edhe nga myWorld 360 AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Numri i regjistrimit FN 389134g.

Ju keni të drejtë që të kërkoni që të dhënat tuaja të korrigjohen, fshihen, kufizohen dhe tërhiqen. Nëse
dëshironi ti shfrytëzoni këto të drejta, ju lutemi të na kontaktoni. Nëse besoni se ne jemi në shkelje të
ligjit për mbrojtjen e të dhënave ose se të dhënat tuaja po shkelen në ndonjë mënyrë tjetër, ju lutemi

kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave. Nëse ata nuk janë në gjendje të gjejnë një
zgjidhje që ju e shihni të pranueshme, ju gjithashtu mund të ankoheni tek autoritetet mbikëqyrëse të
mbrojtjes së të dhënave. Autoritetet e mbrojtjes së të dhënave të Austrisë janë mbikqyrësit tanë.
Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vienna
E-mail: data.protection@myworld.com
Si përson ndihmës, i cili në rast të nevojës, do ti asistojë personit përgjegjës në lokal, përcaktohet:
Arton Gjokaj.

Autoritetet Austriake për Mbrojtjen e të Dhënave
Barichgasse 40-42
1030 Vienna
Phone: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

