
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Ant-Bud. Andrzej Antczak  z siedzibą w 
Rąbieniu AB k./Łodzi 

 
Ant-Bud. Andrzej Antczak z siedzibą w Rąbieniu AB k./Łodzi ul. Spacerowa 28, Regon: 471530948, 
NIP: 947-144-87-04,(dalej: „Administrator” lub „Ant-Bud”), jako administrator danych osobowych 
ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w różnych procesach biznesowych, przy czym w 
zależności od podstawy prawnej przetwarzania, jak również jego celu, przekazuje osobie, której dane 
osobowe przetwarza, kompleksowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.  
 
Dziękujemy za powierzone nam zaufanie. Mamy nadzieję, że niniejsza informacja pozwoli Państwu 
poznać swoje prawa. Wyjaśniamy w niej, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. 
Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z tym, że 
przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o tym w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać. 
 
Ant-Bud  gwarantuje ochronę danych osobowych udostępnianych przez Państwa w trakcie przeglądania 
stron i korzystania z formularza kontaktowego lub w przypadku bezpośredniego kontaktu. 
 
Przekazywanie informacji osobistych jest dobrowolne. Ant-Bud nie wykorzysta Państwa danych 
zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego w żaden inny sposób niż do polepszenia obsługi 
klienta.  Dla tych celów Państwa dane mogą być przechowywane, przetwarzane oraz, gdy zajdzie 
potrzeba, przekazywane innym podmiotom. Ant-Bud deklaruje, że wszelkie informacje będą traktowane 
jako ściśle poufne (zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych) i że nie zamierza sprzedawać, 
wynajmować ani przekazywać informacji o Państwu osobom trzecim.  
 
Korzystanie z zasobów serwisu Ant-Bud, wypełnienie formularza kontaktowego, zgłoszenie zapytania 
oraz nawiązanie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem 
zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do udzielenia 
odpowiedzi i nawiązania z nim kontaktu. Ant-Bud zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 
Polityce prywatności. 
 
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w wybranych celach i procesach 
biznesowych realizowanych przez Ant-Bud: 
 
 

Proces (cel) przetwarzania Podstawa prawna i okres 
przetwarzania danych 

Prawnie uzasadniony interes 
(jeśli występuje) 

Prowadzenie działań 
marketingowych 

Art. 6 ust 1 lit. a) lub Art. 6 ust. 
1 lit. b) lub art. 6 ust. 1lit. f) 
RODO 

umówienie się na spotkanie 
dotyczące świadczonych przez 
Administratora usług i 



Dane przetwarzać będziemy 

a) do czasu wycofania 
przez Panią/Pana 
zgody na ich 
przetwarzanie, jeżeli 
opiera się ono na 
Pani/Pana zgodzie, lub 

b) do czasu podejmowania 
działań związanych z 
zawarciem umowy,  

c) w zakresie realizacji 
prawnie uzasadnionego 
interesu Administratora 
- do dnia wniesienia 
sprzeciwu lub do dnia 
tego spotkania. 

 

oferowanych produktów oraz 
prowadzenie działań 
marketingowych promujących 
swoją działalność m.in. wśród 
kontrahentów. 

Zawarcie i wykonanie umowy z 
kontrahentem,  

Art. 6 ust 1 lit. b) lub Art. 6 ust. 
1 lit. c) lub art. 6 ust. 1lit. f) 
RODO 

Dane przetwarzać będziemy  

a) w zakresie realizacji 
umowy - przez okres 
niezbędny do 
wykonania tej umowy, 

b) w zakresie wypełniania 
obowiązków prawnych 
ciążących na 
Administratorze - przez 
okres niezbędny do 
wypełniania tych 
obowiązków przez 
Administratora, 

c) w zakresie ustalenia, 
dochodzenia lub obrony 
przed roszczeniami - 
przez okres 
przedawnienia takich 
roszczeń przewidziany 
przepisami prawa 

dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami 

Dochodzenie roszczeń lub 
obrona przed roszczeniami 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO 
Dane przetwarzać będziemy do 
czasu upływu terminów 
przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami 



Archiwizowanie dokumentów Art. 6 ust. 1lit. c) lub f) RODO 
Dane przetwarzać będziemy 
przez okresy wymagane 
przepisami prawa dla 
poszczególnego rodzaju 
dokumentacji, np. Dokumenty 
rozliczeniowe dla celów 
podatkowych, będziemy 
przetwarzać przez 5 lat od czasu 
zakończenia roku, w którym 
zaistniał obowiązek podatkowy 
oraz dla zabezpieczenia 
informacji na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów do 
czasu upływu terminów 
przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

 

Realizacja przychodzących 
zgłoszeń 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO 
Dane przetwarzać będziemy do 
czasu upływu terminów 
przedawnienia ewentualnych 
roszczeń. 

Realizacja zgłoszenia oraz 
dochodzenie lub obrona przed 
roszczeniami 

Przetwarzanie danych z 
wizytówek, gdy zostały 
zewidencjonowane lub 
włączone do systemu 
elektronicznego (np. gdy na jej 
podstawie otrzymali Państwo 
od nas wiadomość e- mail.) 

Art. 6 ust. 1lit. f) RODO 
 
Dane przetwarzać będziemy do 
czasu wniesienia sprzeciwu. 

w celu prowadzenia 
korespondencji, nawiązania 
kontaktu handlowego i każdym 
innym w celu, dla którego 
zostały nam udostępnione 

Monitoring Art. 6 ust. 1 lit f RODO 

Nagrania z monitoringu 
wizyjnego zawierające 
Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od 
dnia nagrania, chyba że 
stanowią one dowód w 
postępowaniu prowadzonym na 

Prawnie uzasadniony interes 
Administratora polega na 
zapewnieniu bezpieczeństwa 
osób (w tym pracowników), 
ochrony mienia i zachowaniu w 
tajemnicy określonych 
informacji 



podstawie prawa lub 
Administrator powziął 
wiadomość, iż mogą one 
stanowić dowód w 
postępowaniu – wtedy termin 
przechowywania ulega 
przedłużeniu do czasu 
prawomocnego zakończenia 
postępowania 

 
Podanie danych jest niezbędne np. do zawierania umów i wypełniania obowiązków prawnych ciążących 
na Ant-Bud. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane Ant-Bud przez podmiot, z którym Ant-Bud 
zawarło umowę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne, 
 
Państwa dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
 
Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, przysługują prawa wynikające z obowiązujących 
przepisów tj. możliwość zgłoszenia wniosku o: 
• dostęp do swoich danych osobowych, 
• usunięcie swoich danych osobowych 
• sprostowanie swoich danych osobowych, 
• wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych  
• ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, 
• przeniesienie swoich danych osobowych. 
 
Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób całkowicie zautomatyzowany (w tym w formie 
profilowania). 
 
W razie wszelkich pytań i wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. 
 
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w przypadku chęci wniesienia 
uwag, jak również sformułowania ewentualnej skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
prosimy o przesłanie szczegółowych informacjami dotyczących danej sprawy: 
 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@ant-bud.pl, w temacie wiadomości wpisując 
„Ant-Bud dane osobowe”;  

b) listownie: Ant-Bud. Andrzej Antczak Rąbień AB k./łodzi, ul. Spacerowa 28, z dopiskiem „Dane 
osobowe”.  

 



Wszelkie otrzymane przez nas wiadomości zostaną poddane szczegółowej analizie. 
 
Osobom fizycznym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Szczegółowe informacje w 
tym zakresie możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl. 
 
 
 
 

http://www.uodo.gov.pl/
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