Polityka prywatności
1. Administratorem Państwa danych gromadzonych za pomocą strony internetowej
www.anteris.waw.pl jest Anteris 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie mieszcząca się przy ul. Władysława Hermana 2D/1 02496 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS:0000816485, o numerze NIP: 5223173591 oraz
numerze REGON: 38496571900000, dalej jako „Administrator Danych”.
2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora Danych
odbywa się zgodnie z przepisami 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,
dalej jako „RODO” oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych
osobowych prosimy kierować na wskazany poniżej adres e-mail:
Kontakt@anteris.waw.pl
4. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a) prowadzenia działań marketingowych dotyczących oferowanych usług
(podstawą przetwarzania w niniejszym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit f)
RODO - uzasadniony interes Administratora Danych polegający na
budowaniu relacji marketingowych z obecnymi lub potencjalnymi
klientami w celu świadczenia konkretnych usług
b) udzielenia odpowiedzi na skierowane przez Państwa pytania za pomocą
formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej
www.anteris.waw.pl (podstawą przetwarzania w niniejszym zakresie
jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO – dobrowolnie udzielona zgoda na
przetwarzanie danych osobowych)
5. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w następującym
zakresie:
a) imię i nazwisko;
b) dane kontaktowe (adres e-mail, telefon kontaktowy);
c) inne dane osobowe dobrowolnie podane w treści przesłanej wiadomości.
6. Dane osobowe zostały uzyskane przez Administratora Danych:
a) od osób, których dane dotyczą (bezpośrednio od Państwa);
b) za pomocą przeprowadzonych działań marketingowych,
przesyłaniu informacji handlowych.
7. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

w

tym

a) pracownicy/współpracownicy upoważnieni do przetwarzania Państwa
danych osobowych na polecenie Administratora Danych;
b) firmy powiązane z Anteris 2 sp. z o.o.
c) podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych
osobowych, w tym:
•
•
•

dostawcom usług teleinformatycznych oraz narzędzi IT;
podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie;
dostawcom usług prawnych i księgowych

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych
przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych –
jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
udzielonej uprzednio zgody;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
RODO.
9. Państwa dane będą przechowywane przez okres:
a) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do
czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji zamierzonego celu;
b) w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby działań
marketingowych – nie dłużej niż do czasu realizacji zamierzonego celu.
10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw z poza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Islandię, Norwegię oraz
Liechtenstein).
11. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej
Polityki Prywatności oraz Polityki plików „cookies” w każdym czasie. Zmiana
nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej
www.anteris.waw.pl .

Polityka plików „cookies”
1. Strona internetowa www.anteris.waw.pl (dalej jako: „strona internetowa”)
wykorzystuje pliki „cookies“. Pliki „cookies“ są to małe pliki tekstowe
instalowane na urządzeniu Użytkowanika strony internetowej, które gromadzą
informację ułatwiające korzystanie z danego portalu.
2. Administrator Danych zbiera pliki „cookies“ w celu:

a) dostosowania sprzedaży poszczególnych produktów do indywidualnych
potrzeb i preferencji Użytkowników strony internetowej;
b) prowadzenia statystyk pozwalających na dokonanie analizy popularności
strony.
3. Pliki „cookies“ są przechowywane przez przeglądarkę internetową na dysku
twardym Użytkownika strony internetowej i nie służą bezpośrednio
gromadzeniu danych osobowych. Oznacza to, że Użytkownik może wyłączyć w
swojej przeglądarce internetowej ich obsługę.
4. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików „cookies”
a) „Trwałe” – pozostają w pamięci przeglądarki aż do ręcznego usunięcia lub
przez określony okres czasu. Służą do personalizacji strony pod kątem
preferencji danego Użytkownika oraz do przechowywania informacji na
temat zachowania anonimowego Użytkownika na stronie internetowej;
b) „Sesyjne” – pozostają w pamięci przeglądarki do czasu jej zamknięcia. Są
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej;
c) „Niezbędne” – umożliwiają prawidłowe korzystanie ze strony
internetowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług. Są konieczne
dla funkcjonowania portalu.
d) „Analityczne”/ „Wydajnościowe”- dostarczają informacji na temat ruchu
anonimowego Użytkownika na stronie;
e) „Reklamowe” – umożliwiają dostosowanie do potrzeb i preferencji
Użytkowania treści o charakterze reklamowym;
f) „Zewnętrzne” - pochodzą od zewnętrznych witryn internetowych. Aby
prawidłowo z nich korzystać trzeba zaakceptować zewnętrzne warunki
konkretnej strony internetowej/portalu internetowego.
5. Administrator Danych ostrzega, iż wyłącznie w przeglądarce plików „cookies“
może wpłynąc negatywnie na poprawnosć działania strony internetowej, tym
samym na funkcjonalność świadczonych usług.
6. Strona internetowa nie wykorzystuje danych zebranych za pomocą plików
„cookies“ do identyfikacji Użytkowika.
7. Więcej informacji na temat plików „cookies”, w tym o sposobie ich usuwania
można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ .

