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Моля, прочетете условията за ползване на този уебсайт.

Полово-специфични местоимения и политическа коректност
Фактът, че женската форма не е написана в този текст (например, неговата заповед вместо неговата /
нейната заповед), не е неуважително към жените. Това е просто, за да направи текста по-лесен за четене.
Затова Ви молим да имате в предвид ,че са включени по всякакъв начин!

(EU) No 524/2013 относно разрешаване на онлайн спорове при потребители:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Обслужването на Cashback World Partner Programs се извършва от майУърлд Солушънс АД с адрес
Грацбахгасе 87-93, 8010 Грац, Aвстрия. Фирмен номер в търговски регистър FN 389134g, Имейл:
office@myworld-solutions.ag / Teл .: +43 (0) 316 7077 0

Вие можете да упражните правото си на коригиране, заличаване, ограничаване на обработването или
преносимост на Вашите лични данни. Ако желаете да упражните тези права, моля свържете се с нас. Ако
смятате, че сме в нарушение на закона за защита на личните данни или че правата във връзка с Вашите
данни са нарушени по какъвто и да било начин, моля свържете се с нашия Data Protection Officer. Ако не
успеят да намерят приемливо за Вас решение, можете да внесете оплакване до следващия възходящ
орган във връзка със защита на лични данни. За нас отговарят Австрийските органи за защита на лични
данни.

Data Protection Officer
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wien
E-mail: data.protection@myworld.com

Austrian Data Protection Authorities
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

