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» 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!

Aici găsiți platforma conform Regulamentului (UE) nr. 524/2013 cu privire la soluționarea online a litigiilor
în materie de consum: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Prestarea serviciilor pentru Cashback World Partner Program se realizează de către firma mWs myWorld Solutions AG,
cu sediul în Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. Nr.Reg.Com. FN 389134g, Email: office@myworldsolutions.ag / Tel.: +43 (0)316 7077 0

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 MillerMillergasse 3
1060 Viena
Email: data.protection@myworld.com
Autoritățile austriece de supraveghere a prelucrării datelor
Barichgasse 40-42
1030 Viena
Telefon: +43 1 521 52 25 69
Email: dsb@dsb.gv.at

