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>> Vennligst les våre Vilkår og Betingelser for bruk av dette nettstedet.

Kjønsspesifikke pronomen og politisk korrekthet

Det faktum at den kvinnelige formen ikke er skrevet i denne teksten (for eksempel hans ordre, i
stedet for sin odre), er ikke ment som en respektløs handling mot kvinner. Det er bare for å gjøre
teksten enklere å lese. Vi ber derfor våre kvinnelige lesere om å tilgi oss for å bruke den enklere form
og vil at de skal vite at de også er inkludert på alle måter!

Tjenestene for Cashback World Partner Programmene er levert av mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Østerrike. Handelsregister FN 389134g, E-post: office@myworldsolutions.ag / Tel.: +43 (0) 316 7077 0

Du har rett til å få dine dataer utbedret, slettet, begrenset og trukket tilbake. Dersom du ønsker å
utøve disse rettighetene kann du kontakte oss. Hvis du mener vi bryter loven om databeskyttelse
eller at dataene dine blir krenket på noen annen måte kann du kontakte vår
databeskyttelsesansvarlig. Hvis de ikke klarer å finne en løsning som du finner akseptabel kann du
også klage til tilsynsmyndighetene for databeskyttelse. Østerrikes databeskyttelsesmyndigheter er
ansvarlig for oss.

Personvernsansvarlig
Peter Oscar Miller
Millergasse 3
1060 Wien
E-post: data.protection@myworld.com

Østerrikske myndigheter for databeskyttelse
Barichgasse 40-42
1030 Wien
E-post: dsb@dsb.gv.at

