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myWorld d.o.o.
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https://partner.cashbackworld.com
https://uterm.cashbackworld.com
Družba z omejeno odgovornostjo s sedežem v Mariboru,
registrirana pod Srg 2008/22291 pri Okrožnem sodišču Maribor, matična številka: 334283200
SI za DDV: SI 63938227
Pooblaščeni zastopnik: Mateja Lesjak
Storitveno podjetje pooblaščeno v imenu myWorld d.o.o.:
mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Avstrija
Telefon: +43 (0)316 70 77 700
Faks: +43(0) 316 / 70 77 444
E-pošta: office@myworld-solutions.ag
Delniška družba (Aktiengesellschaft),
registrirana pod št. FN389134g na deželnem sodišču ZRS Graz, davčna št. (UID-Nr.): ATU67661657
Nadzorni odbor: Ing. Johannes Schweiger, Silvia Freidl, Dipl.-Ing. Herbert Paierl
Upravni odbor: Marko Sedovnik; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA
» Prosimo, preberite tudi pogoje za uporabo te spletne strani.

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.

Poravnalni organ v skladu z Uredbo (EU) št. 524/2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Storitve Cashback World Partner programa izvaja podjetje mWS myWorld Solutions AG,
Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Avstrija. Poslovni register FN 389134g, e-pošta: office@myworldsolutions.ag, tel .: +43 (0) 316 70 77 700

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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