
 

IMPRESSUM 

Andrea Integrationsberatung e.U.  
 
 
Numele firmei: Andrea Integrationsberatung e.U.   
Unic intreprinzator: Mag.iur. Maria-Andrea Skrbina 
Adresa sediu: Alfred-Kubin-Platz 3/5A/18, 1220 Wien  
(o intampinare a clientilor NU este prevazuta la sediul enuntat) 
Telefon: +43 660 7233599 
E-Mail: andrea@integrationberatung.com 
Website: www.andreaintegrationsberatung.com 
 
Domeniul de activitate al firmei: servicii lingvistice-GISA 34007013, servicii de colectare si dare mai 
departe de informatii generale (servicii de informare)-GISA 34007068 si de birouservice-GISA 
35304296 
 
Nr. de inregistrare in registrul firmelor: FN 559768p  
Instanta de registru a firmelor: Handelsgericht Wien 
Membru al Camerei de comert Austria (WKO) si a Camerei de Comert Viena (WKW) 
Sectiune specializata: Gewerbliche Dienstleister Wien 
 
Pagina acces prevederi legale: www.ris.bka.gv.at, www.wko.at 
Autoritatea de supraveghere/de autorizare: Magistratisches Bezirksamt für den 22. Bezirk 
 
Consumatorii au posibilitatea de a depune plangeri pe platforma europeana online de solutionare de 
litigii https://ec.europa.eu/odr. si desigur de a-si indrepta plangerea direct catre mine prin simpla 
trimitere a unui E-Mail la adresa andrea@integrationsberatung.com.  
 
Scopul și conținutul site-ului web: 
Informații despre ofertele companiei și articolele conexe. 
 
Dreptul de autor 
Toate continuturile site-ului web sunt protejate legal. Utilizarea, duplicarea și modificarea conținutului 
/ textelor, imaginilor etc. necesită aprobarea scrisă a operatorului site-ului web. Legătura pură cu tot 
conținutul acestei pagini de pornire este permisă și nu necesită nicio aprobare specială, cu condiția ca 
referința sursei să fie setată sub forma unui link și a etichetării corespunzătoare. 
 
Fotografii utilizate 
© șabloane wix.com, © colectie privata Mag.iur. Skrbina Maria-Andrea 
 
Excluderea de raspundere 
Se subliniază că nu se asumă nicio garanție / răspundere pentru corectitudinea, actualitatea, caracterul 
complet și disponibilitatea informațiilor și a conținuturilor descărcabile. În special, nu se pot valorifica 
nici un fel de pretentii legale in baza informațiilor utilizate precum nici in ceea ce priveste adecvanta 
acestora pentru un anumit scop sau in ceea ce priveste nevirusarea acestora. În plus, nu se asumă nicio 
răspundere / garanție pentru conținutul, corectitudinea, actualitatea, caracterul complet și 
disponibilitatea referințelor, linkurilor și conținutului de pe alte site-uri web. 
 
Declaratia de protectia a datelor si Conditiile generale contractuale  
Accesul la variantele in limba germana si romana a acestora va este posibil si asigurat prin intermediul 
site-ului meu www.andreaintegrationsberatung.com. 
 


