Política de privacidade
Nós nos responsabilizamos por todas as informações pessoais - como nome,
moradas, endereço de e-mail, número de telefone, dados de nascimento, etc. - que
nos fornece ou a que temos acesso numa a compra, se fizer uma assinatura da
nossa newsletter ou na criação der uma conta pessoal no site www.biozone.pt.
Para que utilizamos as suas informações pessoais?
Usamos as informações recolhidas para cumprir com os nossos compromissos consigo e
fornecer-vos o serviço que deseja. Poderá tratar-se de uma entrega de produtos que pediu,
um aviso de entrega por SMS ou e-mail, verificação de crédito e ofertas promocionais. Para
poder lhe informar sobre promoções e novidades relevantes, podemos vir a analisar as suas
informações pessoais. Seus dados são armazenados apenas pelo tempo necessário para
executar nossos serviços ou pelo tempo exigido por lei.
Onde se pode ver aquilo que foi registado?
Poderá entrar em contato connosco contato connosco para ver as informações pessoais
registadas sobre si. Se as suas informações pessoais estiverem incorretas, incompletas ou
foram irrelevantes, poderá solicitar que essas informações sejam corrigidas ou removidas.
Poderá, a qualquer momento, revogar seu consentimento para o uso das suas informações
para fins de marketing (como o envio da nossa newsletter ou promoções.
Quem tem acesso aos dados?
Nós não iremos reencaminhar / vender / trocar as suas informações com terceiros para fins
de marketing externos da BioZone Portugal. Os dados enviados a terceiros são usados
exclusivamente para cumprir os compromissos da BioZone Portugal consigo. A BioZone
Portugal reencaminhar, por exemplo, moradas para fornecedores e agentes de carga em
conexão com as entregas de mercadorias encomendadas. Esta transferência é uma parte
primordial do seu contrato de compra com a BioZone Portugal e não pode ser excluída. A
BioZone Portugal poderá vir a compartilhar os seus dados pessoais com organizações como
empresas de verificação de crédito ou empresas de cobrança de dívidas para uma análise
de crédito, controlo de identidade, controlo de solvabilidade e transferências de crédito.
Como protegemos as suas informações?
A utilização de cookies
Os cookies são identificadores alfanuméricos que transferimos através do navegador para o
disco rígido do seu computador. NA utilização de banners externos e links da BioZone
Portugal, a ID específica para essas campanhas e eventuais códigos serão atribuídos
através de cookies. Esses cookies não armazenam informações pessoais, mas podem
identificar seu navegador e o seu dispositivo de internet. Utilizamos isso para melhorar a
experiência do usuário e ativar funcionalidades personalizadas e conteúdos pessoais;
otimizar a nossa publicidade e marketing; além de permitir que os anunciantes (terceiros)
nos ajudem a exibir anúncios adequados aos seus interesses na internet.
Poderá configurar seu navegador para armazenar cookies em determinadas páginas ou
configurar seu navegador para notificá-lo quando um cookie é enviado. Poderá remover os
cookies do disco rígido do seu computador a qualquer momento.
Favor notar que o site da BioZone Portugal pode não funcionar corretamente ou ser
usado corretamente se não permitir os cookies.
Google Analytics
Este site usa a Google Analytics, um serviço de análise da Web da Google Inc. A Google
Analytics também utiliza cookies (ver acima), o que torna possível analisar como o site é
utilizado. As informações sobre seu uso (incluindo o seu endereço de IP que é anonimizado
via "_anonymizeIp ()", de forma que os últimos 8 dígitos não sejam enviados a Google
Analytics) obtidas por meio de cookies são enviadas para um servidor nos EUA e

armazenadas lá. A Google usa as informações para avaliar a sua utilização do site. A
Google faz uma compilação de relatórios da atividade no site para o proprietário do site e
oferece serviços adicionais relacionados a utilização site e da Internet para os proprietários
do site. A Google reencaminhará essas informações, se exigido por lei, ou se terceiros
estiverem a processar dados para a Google. O Google nunca usará seu endereço IP com
outros dados da Google.
Poderá impedir a instalação de cookies através das configurações no seu navegador. No
entanto, esteja ciente de que não poderá usar todos os recursos do site da BioZone Portugal
sem cookies.
Ao usar este site, você concorda que, conforme acima mencionado, a Google use
informações sobre a sua utilização para análise. Se não deseja que as informações sobre a
visita ao site sejam compartilhadas, poderá fazer o download de um complemento no
navegador através deste link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=en.

