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» Будь ласка, також ознайомтеся із умовами використання цього веб-сайту.
Правильне вживання конкретного роду займенника та політкоректність
Той факт, що жіноча форма займенника не вживається у цьому тексті (наприклад, його порядок
замість його/її порядок), не означає неповажного відношення до жінок. Це робиться лише для
того, щоб текст легше читався. Таким чином ми просимо нашу жіночу аудиторію пробачити нас
за використання простішої форми та хотіли би повідомити жінок, що про них також повсюди
йдеться мова!

Послуги партнерських програм Cashback World надаються з боку компанії "myWorld 360 AG",
Grazbachgasse 87-93, 8010 Грац, Австрія. Торговий реєстр FN 389134g

Ви маєте право на виправлення, видалення, обмеження та вилучення ваших даних. Якщо ви
хочете реалізувати ці права, будь ласка, зверніться до нас. Якщо ви вважаєте, що ми порушуємо
законодавство про захист даних або ваші данні підпали під будь-яку протизаконну дії, будьласка, зверніться до нашого Співробітника з питань захисту даних. Якщо вони не можуть знайти
прийнятне для вас рішення, ви можете також подати скаргу до спостережних органів з питань
захисту даних. Нашим спостерігачем є Орган з питань захисту даних в Австрії.
Співробітник з питань захисту даних
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