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zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54574, IČO 25609912,
DIČ CZ25609912
Jednatel: Ziemowit Deptula
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Akciová společnost
Vedená v obchodním rejstříku Zemského soudu pro civilněprávní věci v Grazu pod firemním
číslem FN 389134g
DIČ: ATU67661657
Dozorčí rada: DI Herbert Paierl; Silvia Freidl; Ing. Johannes Schweiger; Představenstvo: Mag. (FH) Jörg
Singer; Marko Sedovnik; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA
Genderové tvary & politická korektnost

Skutečnost, že v těchto textech nejsou uvedeny tvary pro ženský rod (například zákaznice a
zákazníci), by v žádném případě neměla být chápána jako projev nerespektování ženského pohlaví. Je
to z toho důvodu, že tento starší způsob vyjadřování usnadňuje čtení textu. Dovolujeme si požádat
čtenářky, aby omluvily toto zjednodušení z naší strany a považovaly se rovněž za adresátky tohoto
textu.

Smírčí orgán v souladu s nařízením (EU) č. 524/2013) o řešení sporů online ve spotřebitelských
záležitostech: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Poskytování služeb Cashback World Partner Programů provádí společnost mWS myWorld Solutions
AG , Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Rakousko. Obchodní rejstřík FN 389134g, e-mail:
office@myworld-solutions.ag / tel.: +43 (0) 316 7077 0
Máte obecně práva na opravu, výmaz, omezení a vyjádření Vašeho nesouhlasu. V tom případě se,
prosím, na nás obraťte. Pokud se domníváte, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonu na ochranu
osobních údajů, nebo byla Vaše práva spojená s ochranou osobních údajů poškozena jiným
způsobem, obraťte se, prosím, na náš subjekt pověřený ochranou osobních údajů. V případě, že ani
zde pro Vás nebude nalezeno akceptovatelné řešení, můžete se obrátit se svou stížností na
dohledový úřad. K tomu je zodpovědný Úřad na ochranu osobních údajů v Rakousku.
Osoba zodpovědná za ochranu údajů
Peter Oskar Miller
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1060 Vienna
E-mail: data.protection@myworld.com
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