Biocam Sp. z o.o. dba o Twoje dane osobowe. W trosce o bezpieczeństwo
powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które
mają zapobiec ujawnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich
działanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi. Polityka
prywatności, którą teraz czytasz, to zbiór najważniejszych informacji dotyczących
zasad przetwarzania danych w naszej firmie. Jeśli interesują Państwa szczegóły prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi klauzulami prywatności poniżej.
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biocam Sp. z o.o . z siedzibą w 55003 Krzyków, Polska, ul. Spokojna 14 (dalej Biocam lub Administrator).
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Biocam w zakresie (w celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę kliknąć na link do odpowiedniej
klauzuli):
a. kontaktując się z Biocam poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej
Biocam lub e-mail (klauzula informacyjna GDPR dla kontaktu e-mail),
b. wysyłanie i otrzymywanie newslettera Biocam (klauzula informacyjna GDPR
dotycząca subskrypcji newslettera),
c. tworzenia statystyk dotyczących użytkowników strony internetowej (klauzula
informacyjna GDPR dotycząca Cookies).
3. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Biocam tylko wtedy, gdy
spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) dobrowolnie wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo
stroną lub do rozpoczęcia działań zmierzających do zawarcia takiej umowy,
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze,
d) przetwarzanie danych jest konieczne do ochrony żywotnych interesów Państwa lub
innej osoby,
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi,
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w polityce prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
5. Na stronie internetowej Biocam mogą pojawiać się linki do innych stron
internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu Biocam i nie
są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą posiadać własne
polityki prywatności i regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
6. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Administratorem
wysyłając pismo na adres naszego biura: ul. Rynek 39/40, 50-102 Wrocław, Polska
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@biocam.pl

