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Lees ook de gebruiksvoorwaarden voor deze website.

Geslachtsvormen & Politieke correctheid
Het feit dat de vrouwelijke vorm niet in deze tekst is geschreven (bijvoorbeeld zijn bestelling, in plaats
van zijn / haar bestelling), is niet bedoeld als het negeren van het vrouwelijk geslacht. Het is alleen
bedoeld om de tekst leesbaarder te maken. Daarom vragen we onze vrouwelijke lezers om ons te
vergeven voor het gebruik van de eenvoudigere vorm en willen we ze laten weten dat ze ook in alle
opzichten zijn opgenomen!

De diensten van de myWorld Partner Programs worden aangeboden door myWorld 360 AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Oostenrijk. KvK-nr.: FN 389134g

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren, verwijderen, beperken en intrekken. Neem
contact met ons op als je deze rechten wilt uitoefenen. Als je van mening bent dat wij de wet inzake
gegevensbescherming schenden of dat jouw gegevens op een andere manier worden geschonden,
neem dan contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming. Als ze geen oplossing kunnen
vinden die jij acceptabel vindt, kun je ook een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten
voor gegevensbescherming. De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteiten zijn verantwoordelijk
voor ons.
Functionaris voor Gegevensbescherming
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Wenen
E-mail: data.protection@myworld.com
Oostenrijkse Gegevensbeschermingsautoriteit
Barichgasse 40
1030 Wenen
Telefoon: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

