Utilizarea acestui site constituie acordul expres si neechivoc al dumneavoastra cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate prin inregistrarea pe Site si
libera circulatie a acestor date, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu
modificarile si completarile ulterioare.
Formularul de inregistrare prezentat pe site-ul www.bioportal.ro cere informatii prin care
puteti fi identificat sau prin care va putem contacta, acestea fiind din categoria datelor
de tip "business contact".
Orice persoana care viziteaza Site-ul si care ii transmite date sau informatii cu caracter
personal prin intermediul acestui site isi manifesta acordul in mod expres si neechivoc
pentru urmatoarele:
1.
procesarea comenzilor sau cererilor dvs.
2.
oferte de produse
3.
solutionarea cererilor, intrebarilor sau reclamatiilor dvs.
4.
realizarea unor studii de piata si de produs si marketingul produselor, al
serviciilor Proprietarului si al serviciilor furnizorilor, partenerilor si distribuitorilor sai
5.
alte activitati intreprinse de Proprietar si permise de lege, ce nu fac obiectul
unei aprobari din partea destinatarului. Proprietarul va pastra confidentialitatea acestor
informatii.
Proprietarul poate colecta informatii si le poate prelucra in date statistice referitoare la
ce pagini accesati in interiorul Site-ului, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat.
Proprietarul poate folosi in cadrul Site-ului cookies, stocand temporar date cu caracter
personal conform prevederilor din sectiunea Politica de cookies
In diferite sectiuni din Site se gasesc linkuri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa
dumneavoastra de email este folosita pentru a va trimite un raspuns si mesajul
dumneavoastra este retinut pentru referinte viitoare in cazul in care decideti sa ne
contactati din nou. Adresa dumneavoastra de e-mail si numele furnizat intra in categoria
datelor tip "business contact", iar Proprietarul le va putea utiliza avand acceptul implicit
al dumneavoastra.
Propietarul poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este
cerut de lege sau in cazurile de buna credinta in care aceste actiuni sunt necesare
pentru: (a) conformarea la rigorile legii; (b) protejarea si apararea drepturilor de
proprietate ale Propietarului si ale site-urilor sale web, sau (c) actionarea in

circumstante de urgenta pentru protejarea sigurantei personale a angajatilor, clientilor
de produse sau servicii, sau a persoanelor publice. Atunci cand suntem solicitati sa
furnizam date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar
acele date necesare indeplinirii obiectului solicitarii.
Propietarul nu vinde, nu schimba sau nu inchiriaza date cu caracter personal catre terti.
Datele cu caracter personal vor putea fi dezvaluite fara consimtamantul dumneavoastra
in caz de litigii/dispute privind fraudele la plata catre urmatorii destinatari: Bancile
implicate in platile online, Organismele Internationale de Carduri si Furnizori de
servicii/produse, respectiv conform prevederilor Legii 677/2001, catre institutiile abilitate.
Administratorul Site-ului este operator de date cu caracter personal inscris in
registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal. Conform Legii nr.
677/2001, beneficiati de dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13),
dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie la prelucrarea datelor
(art. 15), dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale ( art. 17) si dreptul de a se
adresa justitiei (art. 18). Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor
personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor
drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: Bucuresti,
Sector 2, Piata Pache Protopopescu nr.13, ap.4, cod postal 021401.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati
cat mai curand posibil.
Daca aveti intrebari legate Politica de Confidentialitate sau doriti sa fiti informat asupra
datelor cu caracter personal prelucrate de catre Propietar si care va privesc direct, va
rugam sa ne contactati.

