
Bezpieczeństwo informacji Grupy Kapitałowej ATM Grupa 
 

W Grupie Kapitałowej ATM Grupa, mając na uwadze kluczową rolę informacji i jej ochronę, dbamy, 

aby dane naszych Kontrahentów były należycie przetwarzane i chronione.  

Zasady bezpieczeństwa informacji są stosowane bez względu na źródło pochodzenia danych 

osobowych, cel, zakres zbierania, sposób przetwarzania czy okres przetwarzania.  

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące Kontrahentów 

 

W trosce o zachowanie najwyższych standardów zobowiązujemy naszych Kontrahentów do 

stosowania poniższych zasad: 

 

- Zachowania we wszelkich działaniach zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w obszarze 

ochrony danych osobowych, w szczególności zachowania zasad poufności  

- Utrzymywania odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych oraz informacji w stosowanych 

systemach informatycznych 

- Przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa: stosowanie odpowiednio silnych haseł, 

blokowanie komputera podczas odchodzenia od stanowiska, stosowania polityki czystego ekranu i 

czystego biurka, zabezpieczanie dokumentów zawierających dane osobowe przed niepowołanym 

dostępem 

- Ciągłego podnoszenia świadomości pracowników i propagowanie dobrych praktyk w zakresie 

bezpieczeństwa informacji 

- Niezwłocznego i skutecznego reagowania na incydenty, zdarzenia związane z bezpieczeństwem 

informacji i słabości systemu bezpieczeństwa informacji. 

- Zgłaszanie wszelkich wykrytych nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki.  

Zasady ochrony danych osobowych 

Poniżej – wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z przepisów prawa – przedstawiliśmy 

ogólne zasady, którymi się kierujemy.  

Zebrane poniżej informacje mogą być przez nas doszczegółowione lub zmieniane w kontekście 

realizacji niektórych celów przetwarzania danych osobowych – tzn. że mogą Państwo otrzymać od nas 

informacje odnoszące się do danego konkretnego celu przetwarzania danych. 
 

Ochrona danych osobowych 

 

W spółkach Grupy Kapitałowej ATM Grupa wdrożyliśmy Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych 

Osobowych oraz Instrukcje Zarządzania Systemem Informatycznym. 

 

Zasady określone w powyższych dokumentach mają zastosowanie do zbiorów danych  
i wszelkich czynności stanowiących przetwarzanie danych osobowych, w stosunku do których 
administratorem danych jest spółka z Grupy Kapitałowej ATM Grupa, jak również do danych 
powierzonych Spółce do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia lub innego instrumentu 
prawnego oraz do danych osobowych, które zostały nam udostępnione.  
Każdy Pracownik oraz Współpracownik Grupy Kapitałowej ATM Grupa zobowiązany jest zapoznać się 
z ww. dokumentami i przestrzegać postanowień w nich zawartych. 



Ww. dokumenty dostępne są: 
➢ na stronie www.helpdesk.atmgrupa.pl  
➢ w siedzibie spółki Grupy Kapitałowej ATM Grupa 

 
Administrator Danych 

 

Administratorem Państwa danych osobowych, w związku z zawarciem i realizacją umowy zawartej ze 

spółką Grupy Kapitałowej ATM Grupa, będzie osobno, w zakresie go dotyczącym, każda ze spółek 

będąca stroną Umowy (dalej: „Administrator”).  

Szczegółowe dane poszczególnych spółek zawarte zostały w tabeli poniżej. 

TABELA ZAWIERAJĄCA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O ADMINISTRATORACH DANYCH DLA 

POSZCZEGÓLNYCH SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ ATM GRUPA 

 

Lp. Dane Administratora Dane kontaktowe do Administratora 

1. ATM Grupa S.A. 

KRS 0000157203, NIP 897-10-08-712  

Adres siedziby w Bielanach Wrocławskich:  

ul. Dwa Światy 1 

55-040 Bielany Wrocławskie, poczta Kobierzyce 

tel.: +48 71 776 47 00 

Biuro w Warszawie:  

ul. Wał Miedzeszyński 384 
03-994 Warszawa 
tel.: +48 22 507 97 00 

adres e-mail: ado@atmgrupa.pl  

2. ATM Inwestycje Sp. z o.o. 

KRS 0000298851, NIP: 1080004301 

ul. Dwa Światy 1, 55-040 Bielany Wrocławskie, 

poczta Kobierzyce 

adres e-mail: ado@atminwestycje.pl 

3. ATM Studio Sp. z o.o. 

KRS: 0000334353, NIP: 5213532462 

ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa 

adres e-mail: ado@atmstudio.eu 

4. ATM System Sp. z o.o. 

KRS: 0000024013, NIP: 8991083065 

ul. Błękitna 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, 

poczta Kobierzyce 

adres e-mail: ado@atmsystem.pl 

5. ATM Rozrywka Sp. z o.o. 

KRS 0000872846, NIP 8961599338 

ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, poczta 

Kobierzyce 

adres e-mail: telewizja@atmrozrywka.pl  

6. ATM Living Sp. z o.o. 

wpisana do szwedzkiego rejestru 

działalności gospodarczej pod 

nr 5591457204 

Drottininggatan 1D, 212 11, Skåne län (Szwecja) 

adres e-mail: ado@atmgrupa.pl  

7. Studio A Sp. z o.o. 

KRS: 0000161757, NIP:5260039674 

ul. Biały Kamień 5 

02-593 Warszawa 

adres e-mail: studioa@it.pl. 
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8. Production Services Poland Sp. z o.o. 

KRS: 0000666051, NIP: 5252701213 

ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa 

adres e-mail: ado@adforceone.eu 

9. FM Aldentro Sp. z o.o. 

KRS: 0000470942, NIP: 8961534907 

ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa 

adres e-mail: ado@fmaldentro.pl  

10. BOOMBIT S.A. 

KRS: 0000740933, NIP: 957-10-40-747 

ul. Zacna 2, 80-283 Gdańsk  
tel.: +48 504 21 00 22 
adres e-mail: contact@boombit.com  

11. Black Photon Sp. z o.o. 

KRS: 0000858031, NIP: 5213903272 

ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa  

adres e-mail: ado@blackphoton.pl  

12. LUMINA Sp. z o.o. 

KRS: 0000635401, NIP: 8982223934 

ul. Błękitna 3, 55-040 Bielany Wrocławskie, 

poczta Kobierzyce 

adres e-mail: ado@luminapark.pl 

Cele i okresy przetwarzania danych 

Dane osobowe przetwarzamy głównie w ramach realizowanych umów i w innych powiązanych celach 

wynikających ze współpracy między nami a naszymi Kontrahentami. 

Jeśli w związku z zawarciem umowy udostępniono nam dane określonych osób (np. pracowników 

Kontrahenta), dane te będą wykorzystywane do bieżącego kontaktu w celu realizacji umowy oraz 

w innych celach wynikających z umowy. 

W ww. przypadkach długość okresu przetwarzania wynika zazwyczaj z okresu wykonania zobowiązań, 

obowiązującego prawa, przedawnienia roszczeń lub innej, prawnie uzasadnionej przyczyny.  

Odbiorcy danych 

Dokładamy wszelkich starań, aby podmioty, którym przekazujemy Państwa dane, spełniały wysokie 

standardy w zakresie ich ochrony, w tym stosowały środki organizacyjne i techniczne, jakich wymaga 

RODO.  

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z Grupy Kapitałowej ATM Grupa, Emitentowi oraz 

innym podmiotom, którym Administrator i lub Emitent przekazał prawa lub udzielił licencji do praw,  

o których mowa w umowie (jeśli dotyczy), innym podmiotom przetwarzającym dane na podstawie 

zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmioty 

upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa. 
 

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych 

Jeżeli w związku z wykonaniem zobowiązań wynikającym z zawartej umowy, w tym z oświadczenia  
o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, konieczne będzie przekazanie danych osobowych 
poza Europejski Obszar Gospodarczy, (dalej: EOG) (z wyłączeniem jakiegokolwiek przekazania do 
państwa niebędącego członkiem EOG, które zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające 
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych 
osobowych), Administrator zagwarantuje, że zostanie zapewniony odpowiedni poziom ochrony 
danych osobowych. Ochrona danych oznacza wszelkie obowiązujące ustawy, rozporządzenia oraz 
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przepisy prawne, które regulują przetwarzanie danych osobowych (w tym RODO), a także inne przepisy 
wydane i obowiązujące w przyszłości, w tym wszelkie wytyczne wydawane przez organy regulacyjne. 
Administrator zawrze wszelkie wymagane umowy, które są konieczne w celu zapewnienia zgodności  
z takimi przepisami prawa, w tym odpowiednie umowy z podmiotami przetwarzającymi dane, jak 
również wszelkie umowy konieczne do przekazania danych osobowych do krajów, które mogą nie 
zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. 

Prawa osób, których dane dotyczą 
 

Grupa Kapitałowa ATM Grupa dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 

dane dotyczą. Każdej z osób, której dane osobowe przetwarzamy, ułatwiamy korzystanie 

z przysługujących jej praw. 

 

Osobie, której dane osobowe przetwarzamy przysługuje 

➢ prawo do wycofania wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych w 

dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania danych sprzed cofnięcia zgody 

➢ prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

➢ prawo do sprostowania danych osobowych, 

➢ prawo do usunięcia swoich danych osobowych (w tym prawa do bycia zapomnianym), 

➢ prawo do zmiany zakresu przetwarzania danych osobowych, 

➢ praw o do przenoszenia danych osobowych, 

➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

➢ prawo do niepodlegania decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu 

danych osobowych 

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa 

przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla 

przetwarzania danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

Wymóg podania danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przy zawieraniu umowy podanie danych osobowych jest 

warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości 

nawiązania współpracy ze spółką Grupy Kapitałowej ATM Grupa. 

 

Kontrahent jest zobowiązany do przekazania powyższych informacji osobom wyznaczonym do 

kontaktu i nadzoru nad postanowieniami umowy zawartej ze spółką Grupy Kapitałowej ATM Grupa. 

 

 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych, uprzejmie 

prosimy o kontakt. 


