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»Por favor, leia também os termos de utilização deste site.

Pronomes específicos de género e correção política

O facto de não ser utilizada a forma feminina neste texto, não é um ato desrespeitoso para com as
mulheres. É meramente para tornar o texto mais fácil de ler. Por isso, pedimos às nossas leitoras que
nos perdoem por utilizarmos a forma mais simples e gostaríamos que soubessem que também estão
incluídas em todos os aspetos!
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Tem o direito a ter seus dados retificados, excluídos, limitados e retirados. Se deseja exercer esses
direitos, entre em contacto conosco. Se acredita que estamos a violar a lei de proteção de dados ou
que seus dados estão a ser violados de qualquer outra forma, entre em contacto com o nosso
responsável pela proteção de dados. Se não conseguir encontrar uma solução que considere aceitável,
também pode reclamar com as autoridades de supervisão de proteção de dados. As autoridades de
proteção de dados da Áustria são responsáveis por nós.
Oficial de Protecção de Dados
Peter Oskar Miller
Millergasse 3
1060 Viena
Email: data.protection@myworld.com
Autoridades austríacas de proteção de dados
Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telefone: +43 1 521 52-25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

