PROPRIETAR MEDIA, EDITOR, PRODUCĂTOR ȘI FURNIZOR SERVICII
myWorld Retail Services S.R.L.
Ion Ionescu de la Brad nr. 1A
Baneasa Airport Tower, etaj 2
013811 București, România
Telefon: +40(0) 31 / 756 1902
E-mail: partner.ro@myworld.com
https://partner.myworld.com
https://partnerapp.myworld.com
Societate cu răspundere limitată cu sediul înregistrat în București
înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr. J40/9759/2013
având CUI RO18512291
Administrator: Dragoș Bunescu
Societate de servicii autorizată în numele myWorld Retail Services SRL
myWorld 360 AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz
Austria
Telefon: +43 (0)316 707700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office@myworld-solutions.ag
Societate pe acțiuni înregistrată la Tribunalul regional din Graz sub nr. FN389134g
Nr. TVA: ATU67661657
Consiliul director: Dipl.-Ing. Herbert Paierl; Sharif Omar; Ing. Johannes Schweiger
Consiliul de administrație: Davy Josephus Martha Hendrikus Maria van Loon; Marko Sedovnik

» Vă rugăm să citiți termenii și condițiile de utilizare a acestui site.

Pronumele specifice unui gen & corectitudine politică
Faptul că pe acest site nu e utilizată în texte forma feminină a unor cuvinte (de exemplu ”ca membru”, în
loc de ”ca membru / membră”) nu denotă o lipsă de respect față de femei, ci are ca unic scop simplificarea
citirii textului. De aceea, le rugăm pe cititoarele textelor noastre să ne ierte pentru utilizarea formulei
simplificate și să fie convinse că sunt incluse din toate punctele de vedere în orice comunicare a noastră!

Prestarea serviciilor pentru myWorld Partner Programs se realizează de către firma myWorld 360 AG,
cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Nr. Reg. Com. FN 389134g.

Aveți dreptul de informare, ștergere, limitare și opoziție. Vă rugăm să vă adresați nouă. Dacă sunteți
de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, contravine prevederilor privind protecția
datelor sau vă sunt lezate libertățile conferite de reglementările privind protecția datelor în oricare
alt mod, vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor. Dacă nici așa nu se
găsește o soluție acceptabilă pentru dvs., atunci vă puteți adresa autorității de supraveghere
competente. În acest sens competența aparține autorității de supraveghere a prelucrării datelor din
Austria.
Responsabil cu protecția datelor
Peter Oskar Miller
Ungargasse 37
1030 Viena
E-mail: data.protection@myworld.com
Autoritățile austriece de supraveghere a prelucrării datelor
Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telefon: +43 1 521 52 25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

