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» Prosíme, přečtěte si rovněž podmínky užívání pro tuto webovou stránku.
____________________________________________________________________________
______
Genderové tvary & politická korektnost

Skutečnost, že v těchto textech nejsou uvedeny tvary pro ženský rod (například zákaznice a zákazníci), by
v žádném případě neměla být chápána jako projev nerespektování ženského pohlaví. Je to z toho
důvodu, že tento starší způsob vyjadřování usnadňuje čtení textu. Dovolujeme si požádat čtenářky, aby
omluvily toto zjednodušení z naší strany a považovaly se rovněž za adresátky tohoto textu.

Poskytování služeb myWorld Partner Programů provádí společnost myWorld 360 AG, Grazbachgasse
87-93, 8010 Graz, Rakousko. Obchodní rejstřík FN 389134g.

Máte obecně práva na opravu, výmaz, omezení a vyjádření Vašeho nesouhlasu. V tom případě se,
prosím, na nás obraťte. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonu na ochranu
osobních údajů, nebo byla Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů poškozena jiným způsobem,
obraťte se, prosím, na náš subjekt pověřený ochranou osobních údajů. V případě, že ani zde pro Vás
nebude nalezeno akceptovatelné řešení, můžete se obrátit se svou stížností na dohledový úřad.
K tomu je zodpovědný Úřad na ochranu osobních údajů v Rakousku.
Osoba zodpovědná za ochranu údajů
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Vídeň
E-mail: data.protection@myworld.com

Rakouský úřad na ochranu osobních údajů
Barichgasse 40-42
1030 Vídeň
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

