
 

Polityka Prywatności  
 

BOWIL Biotech Sp. z o.o. 

 

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad, których celem jest poinformowanie  
o procesie odnoszącym się do pozyskania, przetwarzania i ochrony danych osobowych 

użytkowników serwisu internetowego www.bowil.pl. 

 

2. Polityka Prywatności oparta jest na przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, 
które zostały uregulowane 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych. 

 

3. Korzystanie z witryny internetowej www.bowil.pl oznacza przestrzeganie niniejszych 

warunków użytkowania, a tym samym akceptację Polityki Prywatności. Prosimy  

o zapoznanie się z treścią Polityki Plików Cookies w celu uzyskania szczegółowych informacji 
dotyczących plików cookies. 

 

4. Administratorem danych osobowych jest BOWIL Biotech Sp. z o.o. ul. Skandynawska 7,  

84-120 Władysławowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez  
VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem  

KRS 0000267899, NIP 5871642342, REGON 220481845. 

 

5. BOWIL Biotech Sp. z o.o. jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do tej 
witryny i materiałów na niej zawartych (w tym wszystkich tekstów, znaków towarowych, 
danych, grafiki, układu, logo, obrazów, muzyki lub innych materiałów dźwiękowych, klipów, 
filmów lub innych ruchomych obrazów, algorytmów, szczegółów produktu). Z zastrzeżeniem 
niniejszych warunków użytkowania, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, tymczasowej, 
odwołalnej i niewyłącznej licencji na dostęp, przeglądanie i korzystanie z tej witryny 

wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.  
 

6. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można ujrzeć lub przeczytać na łamach serwisu 
www.bowil.pl są chronione prawem autorskim i nie mogą być używane, reprodukowane, 
powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, udostępniane, modyfikowane lub  
w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części, bez wcześniejszej pisemnej zgody 
BOWIL Biotech Sp. z o.o. 

 

      

 

są zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami towarowymi w Polsce i/lub innych 

krajach, należącymi do BOWIL Biotech Sp. z o.o. 



 

7. Klientami BOWIL Biotech Sp. z o.o. mogą być wyłącznie podmioty prowadzące działalność 
gospodarczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.). 

 

8. Administrator serwisu przetwarza dane, które użytkownik pozostawia w ramach korzystania 

z serwisu internetowego:  

a. podawane w Formularzu kontaktowym (np. nazwa firmy, imię, adres e-mail,  

nr telefonu), w celu prowadzenia korespondencji, udzielenia odpowiedzi i umożliwienia 
skontaktowania się z użytkownikiem, 

b. pozostawiane w ramach poruszania się po serwisie w tzw. plikach cookies  (np. adres IP 

użytkownika, statystykę wchodzenia na stronę i przeglądane treści serwisu), służące 
rozpoznaniu zainteresowania użytkowników, co umożliwia ulepszanie struktury  
i zawartości, doskonalenia jakości i treści serwisu. 

 

9. Podanie danych osobowych w Formularzu kontaktowym jest dobrowolne i służą wyłącznie 
w celu przetworzenia konwersacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa ich 
realizacja. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
wynikających z pkt. 8a oraz z obowiązujących przepisów prawa. Po tym okresie dane zostaną 
usunięte. 
 

10. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, zażądania zaprzestania przetwarzania  
i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W przypadku 
stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, każdej osobie, której 
dane dotyczą, a którymi dysponuje administrator, przysługuje ponadto prawo do wniesienia 
skargi do organu nadzorczego. 

 

11. Podczas uzyskiwania dostępu, przeglądania i korzystania ze strony internetowej użytkownik: 
a. musi przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji wymienionych  

w niniejszej Polityce Prywatności, 
b. nie może modyfikować, kopiować lub wykorzystywać w całości lub części treści objętych 

prawem autorskim, zawartych w serwisie, 

c. nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do witryny 
internetowej, serwera, na którym witryna jest przechowywana, ani żadnego serwera 
strony trzeciej, komputera lub bazy danych połączonej z witryną. 

 

12. BOWIL Biotech Sp. z o.o. nie przekazuje, ani nie udostępnia stronom trzecim informacji 
pozyskanych podczas współpracy z innymi podmiotami. Informacje te traktowane są zawsze 
jako poufne i pozostają wyłącznie do dyspozycji BOWIL Biotech Sp. z o.o. Jednocześnie 
wszystkie informacje dostarczone do BOWIL Biotech Sp. z o.o. za pośrednictwem witryn 
internetowych pozostają własnością BOWIL Biotech Sp. z o.o. 
 



 

13. W dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia BOWIL Biotech Sp. z o.o. może 
na stałe lub tymczasowo i z dowolnego powodu: 

a. zakończyć, zawiesić lub odmówić dostępu do tej witryny (w całości lub w części), 
b. cofnąć zgodę na łącze do tej witryny, 

c. usuwać lub edytować treści w witrynie internetowej. 

 

14. Nie ponosimy odpowiedzialności za: 
a. jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z polegania na jakichkolwiek 

informacjach zawartych na tej stronie, 

b. wszelkie straty, szkody lub koszty poniesione przez Użytkownika strony internetowej  
w związku z wirusami lub szkodliwym oprogramowaniem otrzymanymi za 

pośrednictwem tej witryny, 

c. jakiekolwiek szczególne, pośrednie, wtórne lub czysto ekonomiczne straty poniesione 
przez dowolnego użytkownika w związku z tą witryną, tj. jakąkolwiek utratę zysków, 

utratę biznesu, uszczuplenie wartości firmy lub podobne straty, utratę oczekiwanych 

oszczędności, utratę kontraktów, utratę lub uszkodzenie danych i informacji. 

 

15. Wszelkie informacje, opublikowane w dowolnej formie na stronie internetowej, zostały 
przedstawione w stanie istniejącym w chwili obecnej. Administrator strony nie daje 

gwarancji dokładności lub kompletności prezentowanych treści, a także nie ponosi 
odpowiedzialności za ewentualne braki, czy błędy we wspomnianych informacjach. 

 

16. Wszystkich Użytkowników serwisu internetowego, którzy mają jakiekolwiek pytania lub 
uwagi dotyczące stosowanej przez BOWIL Biotech Sp. z o.o. Polityki Prywatności lub danych 
osobowych, 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 

 

17. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, wszelkie zmiany wchodzą w życie  
w momencie publikacji aktualnej wersji Polityki Prywatności w tym serwisie.  

 

 Zaktualizowano: 07.2022 r. 


