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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA Z  SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  

(„Po lityka Prywatności”)  

 

§1 

Cel Polityki Prywatności 

Celem Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe 

oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych 

osobowych przez Bioceltix S.A. 

§2 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest BIOCELTIX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu 

(51-317) przy ul. Bierutowskiej 57-59 (KRS: 0000744521) (Dalej: Administrator, Spółka lub Bioceltix). 

Dane osobowe zbierane przez Administratora przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach 

o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dalej: RODO) oraz w polskich przepisach 

wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem 

osób trzecich na zasadach określonych w ww. aktach prawnych. 

 

W przypadku pytań dotyczących wykorzystywania Państwa danych osobowych w Bioceltix prosimy o 

kontakt: 

• Listownie na adres: ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław 

• Przez e-mail: [marketing@bioceltix.com] 

• Telefonicznie: +48 71 880 87 71  

§3 

Cele i podstawy przetwarzania 

W ramach swojej działalności Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe:  

1) w celu zawarcia i wykonywania umów, w tym umów z partnerami Bioceltix, inwestorami 

(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
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2) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę jako 

administratora danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a to:  

a) prowadzenie działalności inwestycyjnej, w tym relacje inwestorskie, 

b) marketing usług Spółki, w tym informowanie o wydarzeniach lub działalności Spółki, w 

szczególności za pośrednictwem newslettera Bioceltix (dalej: Newsletter), 

c) cele analityczne, statystyczne, a także zapewnianie bezpieczeństwa 

teleinformatycznego związanego z witryną bioceltix.com;  

d) dochodzenie roszczeń i obrona praw związanych z prowadzoną przez Bioceltix 

działalnością gospodarczą, 

e) udzielanie odpowiedzi podczas rozmowy telefonicznej lub na przesłane pytania i 

prowadzenie dalszej korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej; 

 

3) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą ze Spółką, w tym 

rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna, odpowiednio: art. 6 

ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

 

4) w zakresie koniecznym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w 

szczególności obowiązków księgowych, podatkowych, dot. rozpatrywania reklamacji, dot. 

spółek publicznych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

§4 

Prawa wynikające z RODO 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże w zależności od 

okoliczności ich podanie może być niezbędne do świadczenia przez Bioceltix usług lub podjęcia innych 

działań. W przypadku, gdy podanie danych osobowych będzie niezbędne, odmowa udostępnienia 

danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić Administratorowi w szczególności: kontakt z 

Państwem, udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie lub prowadzenie korespondencji, 

przekazywanie Państwu informacji o wydarzeniach i działalności Spółki (w tym za pośrednictwem 

Newslettera), prowadzenie z Państwa udziałem rekrutacji lub wykonanie usługi lub umowy.  

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych – i w 

przewidzianym w nich zakresie – przysługują Państwu następujące prawa: 

1) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w zakresie, w jakim dane 

osobowe są przetwarzane na podstawie zgody) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie takiej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

2) Prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii – prawo do uzyskania 

informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, a w przypadku ich przetwarzania – 

prawo dostępu do tych danych; prawo uzyskania kopii dotyczących Państwa danych osobowych 

znajdujących się w posiadaniu Bioceltix oraz niektórych innych informacji w tym zakresie; 
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3) Prawo do sprostowania danych osobowych – prawo żądania korekty wszelkich niepełnych lub 

niepoprawnych danych osobowych; 

4) Prawo do usunięcia danych osobowych - prawo żądania usunięcia danych osobowych w 

określonych sytuacjach. Bioceltix może odmówić usunięcia danych osobowych, tj. z uwagi na 

konieczność zachowania danych dla celów zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub dla 

celów dochodzenia roszczeń i obrony praw; 

5) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych - prawo żądania ograniczenia 

przetwarzania jego danych osobowych (zawieszenia ich przetwarzania); 

6) Prawo do przenoszenia danych osobowych – prawo żądania pomocy w przeniesieniu danych 

osobowych, które go dotyczą, na rzecz innego podmiotu; 

7) Prawo do wniesienia sprzeciwu: 

a) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w oparciu o 

prawnie uzasadniony interes Bioceltix lub interes prawny osób trzecich - sprzeciw może 

zostać wniesiony w dowolnym momencie - z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Bioceltix nie będzie już przetwarzać 

tych danych osobowych, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych 

podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, 

którego dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 

b) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu 

bezpośredniego (w tym wysyłania Państwu Newslettera) - sprzeciw może zostać wniesiony 

w dowolnym momencie w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim 

marketingiem bezpośrednim; 

8) Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - prawo do złożenia skargi do organu 

nadzorującego ochronę danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(PUODO) w Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) lub za pomocą Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej (ESP). 

 

§5 

Okres przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres, który jest zależny od celu i podstawy prawnej 

przetwarzania, a w szczególności na następujących zasadach: 

1) przez czas realizacji usług i wykonywania umowy, z którą jest związane przetwarzanie danych 

osobowych, przy czym nie dłużej niż do czasu wypowiedzenia, wygaśnięcia lub rozwiązania 

danej umowy lub przedawnienia roszczeń; 

2) do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Spółkę jako administratora danych lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem 

przetwarzania danych;  

3) gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do czasu wycofania 

zgody; 

4) okres przetwarzania danych może wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę 

przetwarzania. 
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Okres przetwarzania Państwa danych osobowych, o którym mowa powyżej, może być przedłużony w 

przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami, a po tym okresie – tylko w przypadku i w zakresie wymaganym przez przepisy 

obowiązującego prawa. 

§6 

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom 

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa,  umowy powierzenia z Administratorem lub posiadającym inną podstawę prawną do 

przetwarzania Państwa danych osobowych. 

  

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe (na zasadach wynikających z przepisów prawa), 

w szczególności następującym podmiotom: 

1) powiązanym bezpośrednio lub pośrednio ze Spółką, w szczególności w sposób organizacyjny lub 

osobowy, mającym siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej; 

2) organom i służbom państwowym, w tym w szczególności Narodowemu Centrum Badań i 

Rozwoju oraz organom wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem; 

3) Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., Giełdzie Papierów Wartościowych w 

Warszawie S.A., Komisji Nadzoru Finansowego, podmiotom upoważnionym do prowadzenia 

ewidencji w przypadku obligacji niemających postaci dokumentu, zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy 

z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; 

4) zewnętrznym podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy informatyczne lub inne 

rozwiązania technologiczne, z których korzysta Bioceltix (w tym usługi IT; obsługa strony 

internetowej; prowadzenie baz danych; narzędzia do zarządzania Newsletterem oraz 

komunikacją elektroniczną); 

5) zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe (w tym księgowości, 

biegli rewidenci i audytorzy) w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do 

świadczenia tych usług na rzecz Bioceltix; 

6) doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Bioceltix w stopniu, w jakim ujawnienie 

danych jest niezbędne do korzystania z ich usług; 

7) podmiotom realizującym przesyłki, świadczącym usługi skanowania, drukowania, obsługi 

korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc., bankom – w przypadku 

prowadzenia rozliczeń finansowych; 

8) partnerom pomagającym Spółce w analizie danych poprzez dostarczenie narzędzi 

analitycznych. 

§ 7 

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

 

Administrator może wyjątkowo przekazać Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(dalej: EOG), gdy będzie to konieczne i tylko w niezbędnym zakresie, związanym np. ze świadczeniem 
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przez podmioty spoza EOG na naszą rzecz usług, zwłaszcza informatycznych (np. przechowywania 

danych) oraz marketingowych (obsługa Newslettera).  

 

Przekazując Państwa dane osobowe poza EOG Spółka podejmuje wszelkie działania mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa tych danych oraz z zachowaniem odpowiednich standardów ochrony 

danych, w szczególności poprzez:  

1) stosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską; 

2) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do 

których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia 

zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. 

 

§8 

Brak profilowania 

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jak też żadnej innej formy 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

§9 

Pliki cookies i inne podobne rozwiązania 

Bioceltix wykorzystuje pliki cookies (tj. małe dane informatyczne wysyłane do Państwa urządzenia, 

identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji, mogą to być pliki 

tekstowe) lub inne podobne technologie w celu personalizacji treści i zapewnienia lepszej wygody 

korzystania ze strony internetowej Bioceltix dostępnej pod adresem: https://bioceltix.com/ (dalej: 

Serwis Internetowy), a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych 

dotyczących korzystania z Serwisu Internetowego.  

 

Ponadto Bioceltix wykorzystuje pliki cookies pochodzące od dostawcy systemu newsletterowego Get 

Response w celu zapewnienia prawidłowego działania formularza zapisu do Newslettera oraz w celach 

analitycznych. Możesz wyłączyć pliki cookies związane z Newsletterem. W takiej sytuacji nie będziesz w 

stanie zapisać się do Newslettera. 

 

Gdy korzystają Państwo z Serwisu Internetowego i Newslettera stosowane są pliki cookies umożliwiające 

identyfikację wyłącznie Państwa przeglądarki lub urządzenia – pliki cookies zbierają różnego rodzaju 

informacje, które nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację osoby, której dotyczą 

dane osobowe). 

 

Rozróżnia się trzy podstawowe typy plików cookies: 

1) sesyjne pliki cookies: specyficzne dla konkretnej wizyty, ograniczone do wysłania tzw. 

identyfikatora sesji (losowego ciągu cyfr wygenerowanego przez serwer), aby nie musieli 

Państwo ponownie wprowadzać tych samych informacji po przejściu na kolejną stronę witryny 
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lub po jej całkowitym opuszczeniu. Pliki sesyjne nie są w sposób trwały przechowywane na 

Państwa urządzeniu i są usuwane wraz z zamknięciem przeglądarki; 

2) stałe pliki cookies: pliki zapisujące informacje na temat Państwa preferencji, przechowywane w 

pamięci podręcznej przeglądarki lub urządzenia przenośnego; oraz 

3) pliki cookies podmiotów zewnętrznych: umieszczane przez osoby trzecie spoza Bioceltix, 

służące do zbierania danych z wielu różnych witryn internetowych lub sesji. 

 

Bioceltix korzysta z plików cookies w następujących celach:  

1) prawidłowego świadczenia usług i działania Serwisu Internetowego oraz Newslettera; 

2) prawidłowego zabezpieczenia dostępu do Państwa danych osobowych; 

3) lepszego dostosowania świadczenia usług do indywidualnych potrzeb i preferencji osób 

korzystających z Serwisu Internetowego oraz Newslettera; 

4) umożliwienia gromadzenia oraz przetwarzania danych statystycznych dotyczących korzystania 

z Serwisu Internetowego oraz Newslettera;   

5) marketingowych, w tym reklamy usług za pośrednictwem sieci Internet; 

6) zbierania informacji o sposobie korzystania z Serwisu Internetowego oraz Newslettera; 

7) poprawy wydajności, ulepszania Serwisu Internetowego oraz Newslettera. 

 

Mogą Państwo wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w wyświetlonym 

komunikacie, żeby móc w pełnym zakresie dalej korzystać z zawartości i funkcjonalności Serwisu 

Internetowego. W dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, 

wyłączyć lub usunąć pliki cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  Wyłączenie plików 

cookies może wpłynąć negatywnie na funkcjonalność bądź całkowicie uniemożliwić korzystanie z usług.  

 

Bioceltix może wykorzystywać następuje pliki cookies: 

 

Nazwa pliku cookie Typ cookies Sposób działania Okres 

przechowywania pliku 

cookie 

_gat   1 minuta 

_gid   24 godziny 

-ga   2 lata 

 

§10 

Zmiany Polityki Prywatności 

Zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia zmian w Polityce Prywatności w dowolnym czasie, w 

szczególności w celu aktualizacji jej treści oraz dostosowywania do wymogów nałożonych przepisami 

prawa. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą 

publikowane w witrynie bioceltix.com i opatrzone datą wejścia w życie.  
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§11 

Wejście w życie 

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 28.09.2022 

Archiwalne wersje Polityki Prywatności dostępne są pod następującym adresem: 

https://bioceltix.com/dokumenty-archiwalne/ 
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