
 

 

Polityka Plików Cookies  
 

BOWIL Biotech Sp. z o.o. 

 

 

1. Niniejsza Polityka Plików Cookies wraz z Polityką Prywatności określają zasady przetwarzania 
i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.bowil.pl. 

 

2. Polityka cookies jest zgodna z wymogami prawa wynikającymi z art. 173 Prawa 
Telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia 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 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” (Dz.Urz. UE L nr 119, str. 1). 

 

3. Pojęcia użyte w Polityce Plików Cookies mają definicje: 
a. Administrator: właściciel serwisu www.bowil.pl jest BOWIL Biotech Sp. z o.o. przy  

ul. Skandynawskiej 7, 84-120 Władysławowo. 

b. Użytkownik: każda osoba odwiedzająca stronę www.bowil.pl wraz ze wszystkimi 
podstronami. 

c. Serwis: strona www.bowil.pl. 

d. Cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane  
w urządzeniach końcowych Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze strony 
internetowej Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz losowo 

wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje 
połączenie z Serwisem. 

  

4. Administrator oświadcza, że Serwis nie zbiera żadnych informacji o Użytkowniku, poza 
informacjami zawartymi w plikach Cookies: 

a. do zbierania standardowych informacji z dziennika internetowego oraz informacji  

o zachowaniu Użytkowników w formie anonimowej, 

b. do oceny korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz do tworzenia raportów  
i zagregowanych statystyk dotyczących aktywności Serwisu, 

c. do dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 
korzystania z Serwisu dostosowanego do jego indywidualnych preferencji. 

 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa główne typy plików Cookies: 
a. tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika  do czasu 

opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej, 
b. stałe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 

określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 



 

 

6. W ramach Serwisu stosowane są również następujące rodzaje plików Cookies: 

a. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające 
pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach 
Serwisu, 

b. służące zapewnieniu bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć  
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu, 

c. umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację 
interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, 

d. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu, 

e. umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych 
do ich zainteresowań. 

 

7. Każdy Użytkownik może samodzielnie w każdym czasie określić warunki przechowywania lub 

dostępu do plików Cookies w preferencjach swojej przeglądarki internetowej, np. częściowo 
ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies. Informujemy,  

iż ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
Serwisu.  

 

8. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie przez Administratora danych 

pozyskanych za pomocą Cookies, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki 
internetowej w zakresie plików Cookies w swoich urządzeniach końcowych.  

 

9. Brak blokady plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej jest równoznaczne  
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Administratora danych pozyskanych za pomocą 
Cookies. 

 

10. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania lub uwagi dotyczące stosowanej 
przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym 
dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, 

prosimy o wysłanie ich za pomocą:  

a. adresu e-mail: marketing@bowil.pl 

b. formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.bowil.pl 

c. pisemnie na adres:   
 

BOWIL Biotech Sp. z o.o.  

ul. Skandynawska 7  

84-120 Władysławowo 

Polska 


