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Navajanje spolov in politična korektnost
Dejstva, da se ženske oblike v teh besedilih ne omenjajo posebej (kot na primer uporabnice in
uporabniki), nikakor ne gre razumeti kot zaničevanja ženskega spola. Veliko bolj gre za ohranjanje
starega načina pisanja zavoljo boljše berljivosti. Bralke naj nam to poenostavljanje oprostijo in se prav
tako počutijo nagovorjene.

Storitve myWorld Partner programa izvaja podjetje myWorld 360 AG, Grazbachgasse 87-93, 8010
Graz, Avstrija. Poslovni register FN 389134g.

Pravico imate, da vaše osebne podatke popravimo, izbrišemo, omejimo in/ali umaknemo. V kolikor
želite, da naredimo kaj od naštetega, se obrnite na nas. Če menite, da smo kršili zakon o varstvu
podatkov ali so bili vaši podatki zlorabljeni na kakršenkoli drug način, se obrnite na našega
pooblaščenca za varstvo podatkov. Če ne bo mogoče najti rešitve, ki bi bila za vas sprejemljiva, se lahko
pritožite nadzornim organom za varstvo podatkov. Za varstvo podatkov so pri nas odgovorni avstrijski
organi.
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