
Polityka prywatności

wersja obowiązująca od 06.06.2022 r.

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową.

Twoje dane osobowe przetwarzamy 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 oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z:

● kontaktowaniem się z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej, mailowej lub telefonicznie,

● faktem bycia naszym kontrahentem lub reprezentantem naszego kontrahenta,

● przesyłaniem nam żądań w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących przetwarzania

danych osobowych.

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych w powyższych przypadkach jest ANG Biznes S.A. z

siedzibą w Warszawie (00-728) przy ul. Dziekońskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000493589, posiadająca numer

REGON: 141770898, NIP: 5252451874 oraz kapitał zakładowy w wysokości 100 000,00 zł w całości

opłacony (dalej „Administrator”).

Z Administratorem możesz się skontaktować:

● listownie na adres spółki: ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa,

● mailowo pod adresem e-mail: kontakt@grupaang.pl,

● telefonicznie pod numerem: +48 690 900 070

Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”) – panią Agnieszkę Rapcewicz, z

którą możesz kontaktować się bezpośrednio we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem

Twoich danych osobowych, pisząc list na podany wyżej adres spółki z dopiskiem „Inspektor Ochrony

Danych” lub mailowo pod adresem e-mail: iod@grupaang.pl.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z kontaktowaniem się z nami za pośrednictwem

poczty tradycyjnej, mailowej lub telefonicznie

W przypadku, gdy kontaktujesz się z nami mailowo, pocztą tradycyjną lub telefonicznie, dane

osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w zakresie Twojego imienia, nazwiska, danych

kontaktowych i innych informacji podanych przez Ciebie.

Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego

interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej

sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Twoje dane osobowe przetwarzamy przez okres ważności naszego prawnie uzasadnionego interesu

albo do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw.
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Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów lub osób ich reprezentujących

Jeśli zawieramy z Tobą umowę jako naszym kontrahentem, dane osobowe otrzymujemy

bezpośrednio od Ciebie i przetwarzamy je w następujących celach:

● zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

● bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy, zapobiegania oszustwom, utrzymywania

relacji biznesowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO);

● realizacji ciążących na Administratorze obowiązków prawnych z zakresu podatków i

rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji

danych na potrzeby księgowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami

prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości);

● ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków prawnych jest

obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych

osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej

realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania

obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do

upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Jeśli nasz kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem)

jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w

związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymujemy od tego kontrahenta lub

bezpośrednio od Ciebie.

Przetwarzamy wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który

reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres

spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego

umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego

telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

● w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem a nami i jej wykonywania, a w szczególności

weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta oraz kontaktu z

Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO), tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przez

nas, jak i kontrahenta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania

umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu

kontrahenta;

● w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej (podstawa z

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania

obowiązków prawnych, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w

tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;



● w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem a nami

(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów

wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;

● w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem, za Twoim

pośrednictwem, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)

RODO).

Jeśli przekazujesz nam swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne

do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych

skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania

relacji biznesowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych

powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z

kontrahentem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do

momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np.

prawa podatkowego – 5 lat od zakończenia roku podatkowego).

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw

wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych

osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w Polityce prywatności), możesz więc do nas

kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z taką korespondencją
przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane przez Ciebie lub

inną osobę, która w Twoim imieniu przesyła wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO.

W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika

lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub

przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju

umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach:

● na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku

dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), gdyż
przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;

● w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku

dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w

terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie

uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą
archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą:

● upoważniony do tego personel Administratora;



● podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora dla wypełnienia celów,

dla jakich dane te są zbierane (w szczególności podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz

świadczące usługi IT i wsparcia technicznego lub marketingowego); podmioty te muszą mieć
dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do

danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań;

● organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów

powszechnie obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w

tym do USA.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w

tym profilowanie.

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

● żądania dostępu do swoich danych osobowych, w tym otrzymania kopii danych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

● prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na

podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany,

● w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony

interes Administratora – prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec

przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby,

● cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prośbę o realizację przysługujących praw można złożyć na dane kontaktowe podane na wstępie.

Ponadto, w przypadku uznania przez Ciebie, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza

RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (szczegółowe informacje jak złożyć skargę znajdziesz tutaj:

https://uodo.gov.pl/pl/83/155).

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa, które

mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w przypadku wprowadzenia przez

nas zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.
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