POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(dalej „RODO”) informujemy:

1) Administratorem danych osobowych jest ANWIM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Stańczyka 3, 01-237 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr. KRS 0000275176, NIP 527-00-11-878 nr BDO: 000096200, o kapitale
zakładowym w wysokości: 17.164.410,00 zł, wpłaconym w całości. (dalej jako:
administrator).
2) Dane osobowe administrator będzie przetwarzał w następujących celach i na
następujących podstawach prawnych:

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie
umowy lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem
umowy

Nawiązanie współpracy z Klientem lub Dostawcą
niebędącym osobą fizyczną oraz realizacja umowy

art. 6 ust. 1 lit. c) - obowiązki

prawne ciążące na Anwim, które
w szczególności wynikają z:
 ustaw: o podatku od towarów
i usług,
 o podatku dochodowym od

osób fizycznych oraz
 o podatku dochodowym od
osób prawnych;
 Ustawy o systemie
monitorowania drogowego i
kolejowego przewozu
towarów oraz obrotu
paliwami opałowymi,

Realizacja zobowiązań podatkowych;
Dokonywanie zgłoszeń SENT;
Realizacja zobowiązań wynikających z Prawa
energetycznego.



Prawo energetyczne.

art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie
uzasadnione interesy
administratora



Umożliwienie świadczenia usług na rzecz Klientów;



Zamawianie i otrzymywanie usług od Dostawców;



Zarządzanie relacjami z Klientami i Dostawcami;



Rozwój działalności i usług Anwim;




Identyfikowanie potrzeb Klientów;




Administracja i zarządzanie naszą organizacją, w
szczególności stroną internetową, systemami IT oraz
aplikacjami biznesowymi;




Zarządzanie bezpieczeństwem oraz ocena ryzyka
operacyjnego;




Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed
roszczeniami, w szczególności poprzez
dokumentowanie zrealizowanych albo otrzymanych
usług.

3) Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących
odbiorców:

a) innym tj. podmiotom powiązanym z administratorem w ramach grupy kapitałowej
Anwim. Siedzibą spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Anwim jest
Warszawa. Administrator może przekazać dane osobowe innym w grupie kapitałowej
w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa
w pkt 2;
b) podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczającym towary
lub informacje, w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami,
dostawcy aplikacji biznesowych), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań
związanych z celami wskazanymi w pkt 2;
c) podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy
ścigania czy sądy.

4) Anwim w celu spełnienie wymagań RODO regularnie dokonuje weryfikacji
obowiązujących procedur, w tym procedur informatycznych. W spółce regularnie
dokonuje się sprawdzanie nowych obowiązków oraz wyznaczenie struktury i zasobów
mających umożliwiać ich realizację. Spółka cyklicznie poddawana jest audytowi RODO.
W spółce funkcjonuje procedura archiwizowania dokumentacji, która ma na celu
uniemożliwienie dostępu do dokumentacji osobom nieuprawnionym. Anwim w ramach
swojej działalności prowadzi szkolenia doskonalące umiejętności i rozszerzające
praktyczną wiedzę swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych.

a) Zabezpieczenia fizyczne
Biuro Anwim mieści się w Warszawie w budynku biurowym,
 ochrona budynku – spółka wynajmuje biura w budynku, w którym
zapewniona jest całodobowa ochrona, brak jest możliwości dostania się
osób postronnych na piętra wynajmowane przez spółkę bez wiedzy i zgody
ochrony - po odnotowaniu tego faktu w rejestrze ochrony,
 stosowane są zabezpieczenia antywłamaniowe,
 wstęp do biura spółki zabezpieczony jest kartami zbliżeniowymi, a
pomieszczenia biurowe zamykane są na klucze, których każdorazowy
odbiór oraz zwrot zapisywany jest w ewidencji kluczy.
 wykorzystywane są do przechowywania dokumentów szafy biurowe
zamykane na klucz.
b) Zabezpieczenia organizacyjne
W ramach opracowanych procedur wdrożono odpowiednie zabezpieczenia
organizacyjne.
 określono podstawowe zasady wymagane od osób upoważnionych do
przetwarzania danych osobowych, w tym odebrano oświadczenia o
zobowiązaniu do zachowania poufności w związku z przyznanym
upoważnieniem do przetwarzania danych,
 ryzyko utraty bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Anwim
pojawiające się ze strony osób trzecich, które mają dostęp do danych
osobowych, jest minimalizowane przez podpisanie umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych,
 określono w formie pisemnej zasady postępowania z kluczami do
pomieszczeń oraz szaf na dokumenty,

 określono zasady użytkowania urządzeń mobilnych (laptopa, telefonu
służbowego, oraz innych urządzeń)
 Anwim posiada opracowany system zgłaszania incydentów, awarii i
naruszeń.
c) Zabezpieczenia elektroniczne
Anwim posiada wyspecjalizowany dział IT zajmujący się ochroną i zabezpieczeniem
elektronicznym zasobów spółki. Realizowane są one przez:
 prowadzenie
inwentaryzacji
oprogramowania,

sprzętu

i

wykorzystywanego

 funkcjonowanie wymuszania okresowej zmiany haseł w komputerach,
 konieczne jest okresowe weryfikowanie stanu zabezpieczeń, tworzenie
kopii zapasowych,
 regulamin pracy zdalnej - został opracowany i wraz z wszelkimi
wytycznymi przesłany do pracowników,
 stosowane są wygaszacze ekranu – z wymaganiem wpisania haseł po
powrocie na stanowisko pracy,
 obowiązuje zakaz wykorzystywania urządzeń służbowych do celów
prywatnych.
d) Niszczenie dokumentów
Anwim posiada opracowane procedury niszczenia dokumentów oraz nośników
danych:
 za pomocą niszczarek lub poprzez wyrzucanie dokumentów do kontenera
postawionego przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną – odbiór
dokumentów odbywa się na bieżąco,
e) Agencja ochrony
W ramach najmu powierzchni biurowej Anwim korzysta z obsługi stałej ochrony
budynku.
 stała ochrona
świadczona przez firmę
bezpieczeństwa budynku,

zewnętrzną, monitoring

 portier w wejściu do siedziby spółki dokonujący weryfikacji tożsamości
osoby wchodzącej do budynku,

 ograniczenie dostępu do piętra, na którym znajdują się pomieszczenia
biurowe.

5) Dane osobowe przetwarzane przez Anwim będą przechowywane do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego
przetwarzania lub do upływu czasu na jaki zgoda została wyrażona lub do czasu
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują
następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych
(aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia
danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, do
wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest:
a) dobrowolne, lecz niezbędne do nawiązania i realizacji współpracy z Anwim - w
zakresie celów realizowanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów
administratora danych oraz wykonania umowy;
b) obowiązkowe - w zakresie celów przetwarzania realizowanych w oparciu o obowiązek
prawny.
8) Źródłem danych osobowych jest reprezentowany podmiot (Klient lub Dostawca).
9) Anwim standardowo przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię,
nazwisko, nazwa pracodawcy, stanowisko, służbowe dane kontaktowe (np. numer
telefonu i adres e-mail), adres zamieszkania lub siedziby, numer PESEL. W niektórych
przypadkach zakres przetwarzanych danych może być szerszy. Wtedy osoby, których
dane dotyczą są informowane o tym w odrębnej informacji o przetwarzaniu danych
osobowych.
10) Wykonanie swoich praw w kontekście RODO (poza prawem do wniesienia skargi do
organu nadzorczego) można realizować przesyłając stosowne żądanie na adres poczty
elektronicznej: iodo@anwim.pl.
11) Firmie funkcjonuje Polityka COOKIES o poniższej treści
POLITYKA COOKIES
Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych, których
operatorem jest Anwim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stańczyka 3, 01-127 Warszawa
(zwanych dalej: „stronami internetowymi”).
1. Strony Internetowe nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone
są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym,
unikalny numer oraz o czasie ważności danego pliku cookies.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator strony internetowej z siedzibą pod adresem: ul.
Daimlera 2, 02-460 Warszawa
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
o dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
5. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika.
6. Stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania;
o pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
o „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych;
o „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.;
o „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i

sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8. Anwim informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Anwim, reklamodawców oraz
partnerów.

