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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 obowiązuje 
ws zys tkich Użytkowników s trony www.s peedupgroup.com (dalej jako Strona) i użytkowników formularzy tam 
umies zczonych (zapis u na news lettera ,). W polityce opis aliś my także zas ady przetwarzania danych w nas zych 
s ocial mediach (Facebook, Twitter, LinkedIn) oraz danych os ób zgłas zających propozycje inwes tycyjne lub 
kontaktujące s ię z nami w innych s prawach.  
  

Zas trzegamy s obie prawo do wprowadzania zmian w niniejs zej Polityce (więcej)  

Poprzednie wers je:  polityka prywatnoś 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  Adminis tra torem Twoich danych jes t Speedup Management 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 kontaktować s ię z adminis tratorem drogą e-mailową: gdpr@s peedupgroup.com  

 
W pozos ta łych przypadkach tj. gdy przeglądas z nas za s tronę www.s peedupgroup.com, korzys tas z z 

nas zych kont w s ocia l media  (Facebook, Twitter, LinkedIn), kontaktujes z s ię z nami, w tym s kładas z oferty 
inwes tycyjne ws póładminis tratorami Twoich danych s ą podmioty wchodzące w s kład SpeedUp Venture 
Capital Group z s iedzibą  w Poznaniu w Pols ce, które ws pólnie decydując o celach i s pos obach ich 
przetwarzania.  

 
Ws póładminis tratorzy wchodzący w s kład SpeedUp Venture Capita l Group: 
 
1. Speedup Management Sp. z o. o.,  
2. HUGE THING Sp.  z o.o., 
3. SpeedUp Innovation Sp. z o.o. S.K,A.,  
4. SpeedUp Brighe Sp. z o.o. 
5. SpeedUp Bridge Alfa ASI Sp. z o.o., 
6. Seeds tone SpeedUp Management Sp. z o.o. ASI S.K.A., 
7. Energy Innovation SpeedUp Management Sp. z o.o. ASI S.K.A., 
8. Inves tments  SpeedUp  Management Sp. z o.o. ASI S.K.A., 
9. HT Inwes tycje Spółka Sp. z o.o., 
10. SpeedUp IQbator Sp. z o.o., 
11. LMS Sp. z o.o., 
12. Seeds tone Partners  Sp. z o.o. 

 
 

Ws póładminis tratorzy wyznaczyli punkt kontaktowy, tj. SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/ 8, 
61-803 Poznań, e-mail: gdpr@s peedupgroup.com  

http://www.speedupgroup.com/
http://www.speedupgroup.com/


  2  

 

  
WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, jes teś  uprawniony do rea lizowania s woich praw 

wobec każdego ze Ws póładminis tratorów, pis ząc na adres  ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań. W takiej 
s ytuacji Twoje żądanie zos tanie przekazane przez Ws póładminis tra tora do s półki Speedup Management s p. 
z o. o., która odpowie na żądanie.   
 
 

2. Wspólne uzgodnienia Współadministratorów.   
  

 
W zakres ie w jakim Twoje dane s ą ws póładminis trowane, poniżej znajdzies z jej najis totniejs ze 

pos tanowienia zawartej przez nas  umowy:   
  
1. Twoje dane os obowe s ą ws póładminis trowane  w celu: rozwijania  marki „SpeedUp Venture Capita l Group” 

poprzez s tworzenie możliwoś ci kompleks owego ś wiadczenia us ług na jak najwyżs zym poziomie, przy 
wykorzys taniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy pomocy kadry pos iadającej odpowiednie umiejętnoś ci 
i kwalifikacje, w tym dążenie do jednolitej obs ługi klienta  i zmniejs zenie kos ztów funkcjonowania poprzez 
s ynergię.  

2. Wyciąg is totnych dla  Ciebie pos tanowień Porozumienia o ws póładminis trowaniu danymi jes t dos tępny na  
życzenie. W tym miejs cu ws kazujemy, że za przekazanie informacji o s pos obie przetwarzania Twoich 
danych os obowych, odpowiadanie na zapytania oraz realizację praw, os ób, których dane dotyczą  
odpowiedzialna  jes t Speedup Management 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 mas z prawo 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 zapomnianym), 
d) ograniczenia przetwarzania  danych, 
e) przenies ienia  danych, 
f) s przeciwu wobec przetwarzania danych na pods tawie prawnie uzas adnionego interes u 

adminis tratora, 
g) wycofania udzielonej zgody. Chcemy Cię jednak poinformować, że wycofanie zgody nie wpływa na 

zgodnoś ć z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed złożeniem oś wiadczenia o 
wycofaniu zgody. 

 
 
Mas z także prawo 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 nawiązania z Tobą  kontaktu, 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 ciami zmierzającymi do zawarcia  umowy;  

● w celu podjęcia  działań zmierzających do zawarcia  umowy inwes tycyjnej oraz jeś li s ię na to 
zdecydujemy –  również w celu zawarcia  umowy inwes tycyjnej - na pods tawie Twojego 
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zainteres owania nas zymi us ługami i podjętymi przez Ciebie czynnoś ci zmierzających do zawarcia  
umowy;  

● w celu umożliwienia s zybkiej i s prawnej oceny Twoich kolejnych ofert inwes tycyjnych nam s kładanych, 
na pods tawie ana liz już dokonanych na pods tawie wcześ niej przekazanych danych –  na pods tawie 
nas zego prawnie uzas adnionego interes u; 

● w celach dowodowych dla  zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów 
oraz w celu us talenia , dochodzenia lub obrony przed ros zczeniami–  na pods tawie nas zego prawnie 
uzas adnionego interes u, 

● w celu przes yłania na ws kazany adres  e-mail informacji handlowych i marketingowych, w formie 
News lettera , w przypadku, kiedy dokonas z dobrowolnego zapis u - na pods tawie Twojej zgody, 

  
W zakres ie organizowanych przez nas  programów, w tym programów akceleracyjnych, informację  o celu 
przetwarzania danych znajdzies z w regulaminie takich programów lub w innych dokumentach, z którymi 
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 aplikacji us ług Google dla  firm, w tym poczty elektronicznej,  
▪ w związku z korzys taniem oprogramowania do zarządzania projektami. 

  
  

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych os obowych za pomocą  s tandardowych klauzul 
ochrony danych zatwierdzonych przez Komis ję Europejs ką. W każdej chwili, przys ługuje Ci prawo do uzys kania  
kopii zawartych s tandardowych klauzul umownych.  

  
  

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 przetwarzamy przez okres  niezbędny do udzielenia  
odpowiedzi/ wyjaś nienia  s prawy lub do czas u, aż cofnies z zgodę na przetwarzanie danych albo 
us talimy, że dane s ię zdezaktualizowały,  

● dane przekazane nam w celu zawarcia  umowy inwes tycyjnej przechowujemy przez 10 lat od podjęcia  
decyzji o złożeniu oferty inwes tycyjnej lub odmowie jej złożenia - okres  10 lat jes t okres em 
odpowiadającym cyklowi gos podarki, w którym wracacie do nas  z kolejnymi ofertami inwes tycyjnymi, 
a  pos iadanie analiz poprzednio przekazanych nam danych umożliwia 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 przetwarzanie danych nas tępuje w celu nawiązania kontaktu lub udzieleniu odpowiedzi 
na pytania czy w celu analizy Twojej oferty inwes tycyjnej - podanie danych ma charakter dobrowolny. 
Kons ekwencją nie podania  danych będzie brak możliwoś ci nawiązania kontaktu/  udzielenia  odpowiedzi/  
analizy ofert inwes tycyjnej.  
  

Do zawarcia  i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zos tać 
wykonana. Nie podanie danych niezbędnych do zawarcia  i wykonania umowy s powoduje, że nie będziemy 
mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które mus imy 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 imy, 
wówczas  nie podejmiemy działań, których dotyczy ta  zgoda. Możes z cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili.   
 
  

9. Zmiany w Polityce Prywatności  
  

Zas trzegamy s obie prawo do wprowadzania zmian w niniejs zej Polityce, co może wynikać z potrzeby 
dos tos owania do zmian w przepis ach prawa czy obowiązujących s tandardów prywatnoś ci lub też 
rozs zerzenia nas zej oferty. W związku z powyżs zym, o ws zelkich is totnych zmianach niniejs zej Polityki 
będziemy informować s tos ownym komunikatem na nas zych s tronach. Komunikat będzie przeds tawiany w 
s pos ób widoczny, będzie informował o treś ci wprowadzonych zmian i ich kons ekwencji dla  Pańs twa danych. 
Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie us talany tak, aby komunikat o nich pojawił s ię z 
odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie s ię z treś cią  komunika tu, rozważeniem charakteru 
i wpływu zmian na przetwarzanie Pańs twa danych. Termin będzie miał na uwadze koniecznoś ć s tworzenia 
odpowiednich granic czas owych na wykonanie przez Pańs twa s woich praw przewidzianych w RODO (np. 
wycofanie zgody lub wnies ienie s przeciwu wobec przetwarzania).  
  

  


