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AVISO DE PRIVACIDADE
Este aviso de privacidade divulga as práticas de privacidade para (www.biodyne-brasil.com).
Este aviso de privacidade aplica-se exclusivamente às informações recolhidas por este site.
Informado sobre o seguinte:
1. Que informação pessoal identificável é coletada de você através do site, como ela é usada e com
quem ela pode ser compartilhada.
2. Quais são as opções disponíveis para você em relação ao uso dos seus dados.
3. Os procedimentos de segurança para proteger o uso indevido de suas informações.
4. Como você pode corrigir eventuais imprecisões nas informações.

Coleta de informações, utilização e distribuição
Nós somos os únicos proprietários da informação recolhida neste site. Nós só temos acesso a coletar
informações que você voluntariamente nos fornecer através de e-mail ou outro contato direto de você.
Nós não iremos vender ou alugar essa informação a ninguém.
Usaremos suas informações para responder, sobre a razão que nos contactou. Nós não vamos
compartilhar suas informações com terceiros fora da nossa organização, as necessárias para satisfazer
o seu pedido, por exemplo, para enviar um pedido.
A menos que você perguntar-nos não, poderemos entrar em contato via e-mail no futuro para informálo sobre novos produtos ou serviços ou alterações a esta política de privacidade.

O acesso e controle sobre as informações
Você pode optar por sair de contatos futuros de nós a qualquer momento. Você pode fazer o seguinte,
a qualquer momento, contactando-nos através do endereço de e-mail ou número de telefone no nosso
website:
-

Veja o que os dados que temos sobre você, se houver.
Alterar ou corrigir quaisquer dados que temos sobre você.
Faça-nos a apagar todos os dados que temos sobre você.
Expressar qualquer preocupação que você tem sobre a nossa utilização dos seus dados.

Segurança
Tomamos precauções para proteger suas informações. Quando você enviar informação sensível
através do site, sua informação é protegida tanto online como offline.
Funcionários solos que necessitam das informações para realizar um trabalho específico (por exemplo,
cobrança ou atendimento ao cliente) têm acesso a informações pessoalmente identificáveis.
Computadores ou servidores que armazenam informações pessoais são mantidos em um ambiente
seguro.
Se você sentir que não está respeitando esta política de privacidade, você deve contactar-nos
imediatamente pelo telefone (55) (21) 2509-6061 ou via e-mail info@biodyne-brasil.com .
www.biodyne-brasil.com

Página 1 de 1

bdbr_aviso_ de_ privacidade

