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Polityka prywatności
SpeedUp Venture Capital
Group
❖
Niniejs za polityka prywatnoś ci zos ta ła opublikowana dnia 27 października 20202 roku i obowią zuje
ws zys tkich Użytkowników s trony www.s peedupgroup.com (dalej jako Strona) i użytkowników form ularzy tam
um ies zczonych (zapis u na news lettera ,). W polityce opis aliś m y także zas ady przetwarzania danych w nas zych
s ocial m edia ch (Fa cebook, Twitter, LinkedIn) ora z danych os ób zgłas zają cych propozycje inwes tycyjne lub
konta ktują ce s ię z nam i w innych s prawach.
Zas trzegam y s obie prawo do wprowadzania zm ian w niniejs zej Polityce (więcej)
Poprzednie wers je: polityka prywa tnoś ci z 27 października 2020
Obowiązuje od: 01.07.2022 r.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
W przypadku zapis u do news lettera Adm inis tra torem Twoich danych jes t Speedup Managem ent s p. z o. o. z
s iedzibą w Poznaniu. Skontaktujes z s ię z nim pis ząc na adres ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań. Możes z też
s konta ktowa ć s ię z adm inis tratorem drogą e-m a ilową : gdpr@s peedupgroup.com
W pozos ta łych przypadka ch tj. gdy przeglądas z na s za s tronę www.s peedupgroup.com , korzys tas z z
nas zych kont w s ocia l m edia (Fa cebook, Twitter, LinkedIn), konta ktujes z s ię z nam i, w tym s kła das z oferty
inwes tycyjne ws póładm inis tratoram i Twoich danych s ą podm ioty wchodzą ce w s kład SpeedUp Venture
Capital Group z s iedzibą w Poznaniu w Pols ce, które ws pólnie decydują c o cela ch i s pos obach ich
przetwarzania.
Ws póładm inis tratorzy wchodzą cy w s kład SpeedUp Venture Capita l Group:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Speedup Managem ent Sp. z o. o.,
HUGE THING Sp. z o.o.,
SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K,A.,
SpeedUp Brighe Sp. z o.o.
SpeedUp Bridge Alfa ASI Sp. z o.o.,
Seeds tone SpeedUp Managem ent Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
Energy Innova tion SpeedUp Managem ent Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
Inves tm ents SpeedUp Managem ent Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
HT Inwes tycje Spółka Sp. z o.o.,
SpeedUp IQbator Sp. z o.o.,
LMS Sp. z o.o.,
Seeds tone Partners Sp. z o.o.

Ws póładm inis tratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, tj. SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/ 8,
61-803 Poznań, e-m ail: gdpr@s peedupgroup.com
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WAŻNE! Pom im o wyznaczenia Punktu Konta ktowego, jes teś uprawniony do rea lizowania s woich pra w
wobec każdego ze Ws póładm inis tratorów, pis ząc na adres ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań. W takiej
s ytua cji Twoje żądanie zos tanie przekazane przez Ws póładm inis tra tora do s półki Speedup Managem ent s p.
z o. o., która odpowie na żą danie.

2. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów.

W zakres ie w jakim Twoje dane s ą ws póładm inis trowane, poniżej znajdzies z jej najis totniejs ze
pos tanowienia za wartej przez nas um owy:
1. Twoje dane os obowe s ą ws póładm inis trowane w celu: rozwijania m arki „SpeedUp Venture Capita l Group”
poprzez s tworzenie m ożliwoś ci kom pleks owego ś wiadczenia us ług na jak najwyżs zym poziom ie, przy
wykorzys taniu innowa cyjnych rozwiązań ora z przy pom ocy kadry pos iadają cej odpowiednie um iejętnoś ci
i kwalifika cje, w tym dążenie do jednolitej obs ługi klienta i zm niejs zenie kos ztów funkcjonowania poprzez
s ynergię.
2. Wyciąg is totnych dla Ciebie pos tanowień Porozum ienia o ws póładm inis trowaniu danym i jes t dos tępny na
życzenie. W tym m iejs cu ws kazujem y, że za przeka zanie inform acji o s pos obie przetwarzania Twoich
danych os obowych, odpowiadanie na zapytania oraz realiza cję praw, os ób, których dane dotyczą
odpowiedzialna jes t Speedup Managem ent s p. z o. o.,
3. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzani em danych osobowych?
W związku z przetwarzaniem Twoich danych na zas adach opis anych w niniejs zej Polityce m as z pra wo do:
a) dos tępu do s woich danych, w tym prawo do zażądania od nas kopii przetwarzanych danych,
b) s pros towania danych,
c) us unięcia danych (znane też jako prawo do bycia zapom nianym ),
d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenies ienia danych,
f) s przeciwu wobec przetwa rzania danych na pods ta wie prawnie uzas adnionego interes u
adm inis tratora,
g) wycofania udzielonej zgody. Chcem y Cię jednak poinform ować, że wycofanie zgody nie wpływa na
zgodnoś ć z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed złożeniem oś wiadczenia o
wycofaniu zgody.

Mas z także pra wo do wnies ienia s kargi do organu nadzorczego, którym w Pols ce jes t Prezes Urzędu Ochrony
Danych Os obowych.

4. W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
●
●

w celu na wiązania z Tobą konta ktu, udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę lub zapytanie oraz
prowadzenia dals zej kores pondencji w s prawie oferty – na pods tawie Twojej zgody i w związku z
czynnoś ciam i zm ierzającym i do zawarcia um owy;
w celu podjęcia działań zm ierzających do za warcia um owy inwes tycyjnej oraz jeś li s ię na to
zdecydujem y – również w celu zawarcia um owy inwes tycyjnej - na pods tawie Twojego
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●
●

zainteres owania nas zym i us ługam i i podjętym i przez Ciebie czynnoś ci zm ierzających do zawarcia
um owy;
w celu um ożliwienia s zybkiej i s prawnej oceny Twoich kolejnych ofert inwes tycyjnych nam s kładanych,
na pods ta wie ana liz już dokonanych na pods tawie wcześ niej przeka zanych danych – na pods tawie
nas zego pra wnie uzas adnionego interes u;
w cela ch dowodowych dla zabezpieczenia inform a cji na wypadek pra wnej potrzeby wykazania faktów
oraz w celu us talenia , dochodzenia lub obrony przed ros zczeniam i– na pods tawie nas zego prawnie
uzas adnionego interes u,
w celu przes yłania na ws kazany adres e-m ail inform acji handlowych i m a rketingowych, w form ie
News lettera, w przypadku, kiedy dokonas z dobrowolnego zapis u - na pods tawie Twojej zgody,

W zakres ie organizowanych przez nas program ów, w tym program ów akcelera cyjnych, inform a cję o celu
przetwarzania danych znajdzies z w regulam inie ta kich program ów lub w innych dokum enta ch, z którym i
zapoznas z s ię przed podjęciem decyzji o aplikowaniu.

5. Komu udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane udostępniamy:
● podmiotom wchodzącym w skład Grupy SpeedUp, na podstawie Porozumienia o
współadministrowaniu danymi.
● podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w t ym: naszemu usługodawcy
hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania CRM, podmiotom świadczącym na naszą rzecz
usługi wsparcia IT, w tym: dostawcy pakietu aplikacji dla firm Google Workspace i poczty
elektronicznej, tj. Google LLC której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA, 94043 USA; dostawcy oprogramowania do zarządzania projektami o nazwie
„ASANA” tj. Asana Inc., której siedziba znajduje się pod adresem 1550 Bryant Street, Suite 200, San
Francisco, CA 94103.
● urzędom, organom państwowym i organom administracji w zakresie w jakim jest to wymagane przez
przepisy prawa,
● Właścicielom platform, których wtyczki społecznościowe umieściliśmy na naszej stronie, tj. Meta
Platforms Inc., Twitter Inc., LinkedIn Inc., Crunchbase Inc., List Holdings, LLC.

6. Czy przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i na jakiej
podstawie?
Informujemy, że przekazujemy Twoje dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale rozwiązania
te gwarantują wymagany prawem poziom bezpieczeństwa danych:
▪ w związku z korzys taniem z pakietu aplika cji us ług Google dla firm , w tym poczty elektronicznej,
▪ w związku z korzys taniem oprogram owania do za rządzania projekta m i.

Zapewniam y odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych os obowych za pom ocą s tandardowych klauzul
ochrony danych zatwierdzonych przez Kom is ję Europejs ką. W każdej chwili, przys ługuje Ci prawo do uzys kania
kopii za wartych s tandardowych klauzul um ownych.

7.

Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
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przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do czas u cofnięcia
zgody lub zgłos zenia s przeciwu;
dane pozys kane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzam y przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi/ wyjaś nienia s prawy lub do czas u, aż cofnies z zgodę na przetwarzanie danych albo
us talim y, że dane s ię zdeza ktualizowały,
dane przeka zane nam w celu zawarcia um owy inwes tycyjnej przechowujem y przez 10 lat od podjęcia
decyzji o złożeniu oferty inwes tycyjnej lub odm owie jej złożenia - okres 10 lat jes t okres em
odpowiadającym cyklowi gos podarki, w którym wra ca cie do nas z kolejnym i ofertam i inwes tycyjnym i,
a pos iadanie analiz poprzednio przeka zanych nam danych um ożliwia s zybs ze i s prawniejs ze
dokonanie oceny Was zych nowych ofert inwes tycyjnych.

8. Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
W zakres ie, w jakim przetwa rzanie danych nas tępuje w celu nawiązania kontaktu lub udzieleniu odpowiedzi
na pytania czy w celu analizy Twojej oferty inwes tycyjnej - podanie danych m a charakter dobrowolny.
Kons ekwencją nie podania danych będzie brak m ożliwoś ci na wiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi/
analizy ofert inwes tycyjnej.
Do za warcia i wykonywania um owy pobieram y tylko te dane, bez których dana um owa nie m oże zos ta ć
wykonana. Nie podanie da nych niezbędnych do za wa rcia i wykonania um owy s powoduje, że nie będziem y
m ogli jej z Tobą za wrzeć lub jej wykona ć. Dotyczy to także danych, które m us im y zebrać z uwagi na ciążący
na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Zgoda na przetwarzanie danych os obowych jes t dobrowolna. J eś li nie wyrazis z zgody, o którą pros im y,
wówczas nie podejm iem y działań, których dotyczy ta zgoda. Możes z cofnąć wyra żoną zgodę w każdej chwili.

9. Zmiany w Polityce Prywatności
Zas trzegam y s obie prawo do wprowadzania zm ian w niniejs zej Polityce, co m oże wynika ć z potrzeby
dos tos owania do zm ian w przepis a ch pra wa czy obowiązują cych s tandardów prywa tnoś ci lub też
rozs zerzenia nas zej oferty. W związku z powyżs zym , o ws zelkich is totnych zm iana ch niniejs zej Polityki
będziem y inform owa ć s tos ownym kom unikatem na nas zych s tronach. Kom unikat będzie przeds tawiany w
s pos ób widoczny, będzie inform owa ł o treś ci wprowadzonych zm ian i ich kons ekwencji dla Pańs twa danych.
Każdorazowo term in wprowadzenia zm iany będzie us talany tak, aby kom unikat o nich poja wił s ię z
odpowiednim wyprzedzeniem um ożliwiają cym zapoznanie s ię z treś cią kom unika tu, rozważeniem cha rakteru
i wpływu zm ian na przetwa rzanie Pańs twa danych. Term in będzie m iał na uwadze koniecznoś ć s tworzenia
odpowiednich granic czas owych na wykonanie przez Pańs twa s woich pra w przewidzianych w RODO (np.
wycofanie zgody lub wnies ienie s przeciwu wobec przetwarzania).

