
 
Polityka prywatności 

Zgodnie z rozporządzeniem 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 („RODO”), 
informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANTAP Grupa sp. z o. o. 
ul. Racławicka 30, 05-092 ŁOMIANKI, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120094. 

2. Dane kontaktowe Administratora:  
tel. 22 751-52-00, fax: 22 751-52-05, www.antap.pl, biuro@antap.pl; 

3. Dane osobowe powierzone ANTAP Grupa Sp. z o.o. mogą być przetwarzane przez 
Administratora na potrzeby: zawierania i wykonywania umów, wystawiania faktur, 
przesyłania do Państwa korespondencji w celach handlowych, dostarczania towarów 
i usług. W celach realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze 
wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości. 
W celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub w celu 
utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

4. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą 
bezpośrednio od Państwa lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie 
dostępnych.  

5. Administrator przetwarza następujące informacje: nazwa firmy, imię i nazwisko, adres 
korespondencyjny, adres e-mail, telefony kontaktowe, numer NIP, numer rachunku 
bankowego, historię komunikacji, ofert z podmiotem. 

6. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest/było dobrowolne i nie jest 
wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie 
określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy 
handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.  

7. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których 
mowa w art. 6 ust. 1 lit. b  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 dalej „RODO”.  

8. Dane osobowe będą przechowywane: 
 w zakresie wykonywanych umów, transakcji do momentu wygaśnięcia 

obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, 
 w innych przypadkach  do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.  

9. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 
przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd 
Skarbowy, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, transportowe, 
dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę lub świadczące usługi hostingowe.  

10.  Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie 
w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie 
udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje 
danych osobowych. 

11. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania. 

12. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa 
narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W przypadku pytania lub gdyby chcieliby Państwo skorzystać z przysługujących praw, 
prosimy o kontakt e-mail na adres marketing@antap.pl 


