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

myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε.
Λεωφόρος Θεσσαλονίκης 52
57019 Περαία – Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Tηλ.: +30 23920 211 03
Φαξ: +30 23920 755 88
E-Μail: partner.gr@myworld.com
https://partner.myworld.com
https://partnerapp.myworld.com
Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Μ.Ε.Π.Ε.) με έδρα στην Περαία του Δήμου
Θερμαϊκού (Θεσσαλονίκη, Ελλάδα) που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης με αριθμό μητρώου 8048 και αύξοντα αριθμό Ε.Π.Ε 772/2.8.2010, καθώς και στο
Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 59298004000
ΑΦΜ (UID): EL997809021
Διαχειρίστρια: Anna Teissel

Aπό την myWorld Greece Μ.Ε.Π.Ε. εντεταλμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών:
myWorld 360 AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Österreich
Telefon: +43 (0)316 7077 700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office@myworld-solutions.ag
Ανώνυμη Εταιρία με έδρα στο Graz, Αυστρία
που καταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Graz για Αστικές Υποθέσεις με αριθμό
καταχώρησης FN 389134g
UID-Nr.: ATU67661657
Επoπτικό συμβούλιο: Dipl.-Ing. Herbert Paierl; Sharif Omar; Ing. Johannes Schweiger
Διοικητικό συμβούλιο: Davy Josephus Martha Hendrikus Maria van Loon; Marko Sedovnik

Στοιχεία σύμφωνα με το ΠΔ 131/2003
Θα βρείτε όλα τα σύμφωνα με το ΠΔ 131/2003 εταιρικά δεδομένα στο
www.businessregistry.gr/publicity/index και στο www.myworld.com/gr/imprint.

» 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.

Η εκπλήρωση της παροχής των myWorld Partner Programs διενεργείται από την myWorld 360 AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Αυστρία. Firmenbuch FN 389134g.

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 Vienna
Email: data.protection@myworld.com

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

