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Polityka cookies 
SpeedUp Venture Capital Group 

z siedzibą w Polsce, Poznań,  ul. Św. Marcin 11/8, e-mail: info@speedupgroup.pl 

Celem Polityki cookies jest zapewnienie przejrzystość prezentacji informacji o plikach cookies Użytkownikom 
naszych Stron internetowych.  

Niniejsza Polityka cookie została opublikowana dnia ………..  roku i obowiązuje od dnia ……. wszystkich 
Użytkowników strony www.speddupgroup.com (dalej jako Strona). 

Poprzednie wersje:  brak  

Administratorem Twoich danych osobowych są podmioty wchodzące w skład SpeedUp Venture Capital Group  
z siedzibą w Poznaniu w Polsce, które współadministrują danymi, wspólnie decydując o celach i sposobach ich 
przetwarzania.   
Nasze dane kontaktowe: PUNKT KONTAKTOWY SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 
Poznań, Polska, e-mail: info@speedupgroup.pl 
 
WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, jesteś uprawniony do realizowania swoich praw wobec 
każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Twoje żądanie zostanie przekazane rzez 
Współadministratora do spółki Speedup Management sp. z o. o., która odpowie na żądanie.  
 
 
W skład SpeedUp Venture Capital Group  wchodzą następujące podmioty: 

1. Speedup Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-803 
Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000265669, NIP 7781440558, REGON 30043371200000;  

2. Huge Thing spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61- 803 Poznań) przy ul. 
św. Marcin 11/8,  KRS 0000411691, NIP 9721238305, REGON 30205504200000;  

3. SpeedUp Innovation spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytowo-akcyjną, z 
siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000433149, NIP 7831691921, 
REGON 30221022900000;  

4. SpeedUp Bridge Alfa spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803 
Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000552776,  NIP 9721254008, REGON 36096349000000;  

5. Seedstone SpeedUp Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółką 
komandytowo-akcyjną, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 
0000478561, NIP 7831704954, REGON 30255661400000;  

6. Investments SpeedUp Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółką 
komandytowo-akcyjną, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 
0000340378, NIP 7781466629, REGON 301245740;   

7. Energy Innovation SpeedUp Management spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ASI spółką 
komandytowo-akcyjną, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 
0000762413, NIP 9721297182, REGON 382033957;   

8. HT Inwestycje spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy 
ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000861071, NIP 7831824724, REGON 387116151;   

9. SpeedUp IQbator spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) 
przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000325577, NIP 7781461566, REGON 301056298;   

10. LMS spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. 
Marcin 11/8, KRS 0000295551, NIP 7781451409, REGON 300738802;   

11. Seedstone Partners spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) 
przy ul. św. Marcin 11/8, KRS 0000617215, NIP 9721263906, REGON 364403049; 

zwani dalej Współadministratorami. 
 

http://www.speedupgroup.com/
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Istotne dla Ciebie informacje o współadministrowaniu znajdziesz tuta: Wspólne uzgodnienia między 
Administratorami.  

Korzystając z naszych Stron, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki - wyrażasz 
zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z niniejszą Polityką cookies.  

Gdy załadowałeś naszą stronę internetową to w momencie jej załadowania wyświetlana jest Tobie informacja o 
stosowanych na stronie plikach cookie. Jeżeli ustawienia Twojej przeglądarki pozwalają na instalację w Twoim 
urządzeniu końcowym stosowanych przez nas plików cookies, a Ty po zapoznaniu się w prezentowanym przez 
nas komunikatem nie dokonasz zmian w ustawieniach swojej przeglądarki - zgadzasz się na instalowanie przez 
nas stosowanych plików cookies, Jeśli chcesz ograniczyć ich  zakres, musisz zmienić ustawienia swojej 
przeglądarki, lub zrezygnować z korzystania z naszej Strony internetowej.   

1 Spis treści 
1. 2 

2. 2 

Typ 1: "niezbędne" 2 

Typ 2: "funkcjonalne" 2 

Typ 3:  „analizy i badania” 2 

3. 3 

4. 3 

5. 4 

6. 4 

7. 5 

A. 5 

8. 6 

A. 6 

B. 7 

 

1. W jakich celach stosujemy pliki cookie?  

▪ w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści Strony – 
pliki cookie niezbędne i techniczne; 

▪ w celach analitycznych i statystycznych – w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także 
ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Strony i świadczonych usług; 

▪ zapewnienia funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności naszej Strony internetowej. 

2. Rodzaje stosowanych przez nas  plików cookie i ich wpływ na prywatność: 

Na naszych Stronach internetowych korzystamy z następujących plików cookie: 

1. Typ 1: "niezbędne" 

Pliki te są niezbędne, aby umożliwić użytkownikom poruszanie się po stronie internetowej i korzystanie z jej 
funkcji. Używanie niezbędnych plików cookie na naszych stronach jest możliwe bez Twojej zgody. Tym samym te 
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pliki cookie nie mogą być aktywowane lub dezaktywowane indywidualnie. Możesz jednak  w każdej chwili 
dezaktywować je w swojej przeglądarce (sprawdź tutaj).  

Informacje pozyskane przez te pliki cookie są automatycznie usuwane z Twojego komputera, czy innego 
urządzenia wraz z zakończeniem sesji.   

2. Typ 2: "funkcjonalne" 

Te cookies pozwalają naszej stronie zapamiętać wybory dokonane uprzednio przez użytkownika (takie jak nazwa 
użytkownika, wybór języka lub regionu, w którym użytkownik się znajduje) i zapewniają lepsze oraz bardziej 
spersonalizowane możliwości. Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania dokonanych zmian 
rozmiaru tekstu, czcionki i innych części strony internetowej, które użytkownik może dostosować do swoich 
potrzeb. Informacje, które zbierają te ciasteczka, są anonimowe i nie umożliwiają śledzenia aktywności 
użytkownika na innych stronach internetowych. Informacje te są automatycznie usuwane wraz z zakończeniem 
sesji.  

 
3. Typ 3:  „analizy i badania” 

 
Te cookie umożliwiają nam lepiej zrozumieć preferencje użytkowników stron i poprzez analizę ulepszać i rozwijać 
produkty i usługi. Dane te zbierane są anonimowo i przetwarzane w celu badania trendów, bez identyfikowania 
danych osobowych poszczególnych użytkowników. Ten typ cookie zbiera informacje o tym jak nasza strona 
internetowa jest używana - w celu poprawienia jej atrakcyjności, treści oraz funkcjonalności. Te cookie pomagają 
nam, na przykład, ustalić które podstrony naszej strony internetowej są odwiedzane, a także jakimi treściami są 
w szczególności zainteresowani użytkownicy. W szczególności, rejestrujemy liczbę wizyt na stronie, liczbę 
odwiedzonych podstron, czas spędzony na naszej stronie, kolejność odwiedzanych stron, jakie hasła 
wyszukiwania doprowadziły Ciebie do nas, kraj, region oraz, jeśli dotyczy, miasto z którego został dokonany 
dostęp, a także odsetek urządzeń mobilnych wykorzystywanych do odwiedzenia naszej strony. Rejestrujemy 
również ruch, kliknięcia oraz przewijanie wykonywane za pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia, 
które obszary naszej strony internetowej są szczególnie interesujące dla użytkowników. Na tej podstawie 
możemy dokładniej dopasować treści na naszej stronie internetowej do potrzeb naszych użytkowników oraz 
zoptymalizować naszą ofertę. Adres IP Twojego komputera, który jest przekazywany ze względów technicznych 
jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat 
indywidualnego użytkownika. Nie łączymy również zebranych w ten sposób danych z innymi danymi na temat 
Użytkowników.  

3. Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe? 

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w 
plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron 
internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. 

4. Na jakiej podstawie prawnej stosujemy pliki cookie? 

Jeżeli przeglądasz naszą Stronę, stosowane przez nas pliki cookie przechowujemy w Twoim urządzeniu końcowym 
na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez stosowane przez Ciebie ustawienia przeglądarki. Zawsze możesz 
zmienić ustawienia przeglądarki i wyczyścić z jej historii zapisane pliki cookies (więcej tutaj ) lub zainstalować plik 
opt-out (więcej tutaj). 

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe zbierane przez pliki cookie? 

Jeżeli zebrane w ramach stosowanych plików cookie dane, stanowią Twoje dane osobowe, to ich przetwarzanie 
oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu analiz aktywności 
Użytkowników na naszej stronie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności Strony i 



Załącznik nr B do dokumentu Praktyczny sposób realizacji obowiązków informacyjnych RODO  

 
 

Strona 4 z 8 
 

świadczonych usług.  Test równowagi dostępny na Twoje życzenie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania Twoich danych. Sprzeciw możesz wyrazić poprzez zmianę ustawień przeglądarki i 
wyczyszczenie z jej historii zapisanych plików cookies (więcej tutaj ) lub instalację pliku opt-out (więcej tutaj). Aby 
wykonać swoje uprawnienie do wniesienia sprzeciwu, możesz skorzystać również z maila kontaktowego 
info@speedupgroup.pl. Możesz też skierować do nas korespondencję listowną na adres: PUNKT KONTAKTOWY 
SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska. 

6. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych i ich profilowanie. 

     Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich  danych zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania, która wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. 

7. Jak cofnąć zgodę na instalację plików cookies? 
 

A. Możesz ustawić swoją przeglądarkę internetową w taki sposób, abyś był informowany o tym, że dana 
strona używa plików cookie oraz abyś mógł zdecydować, czy chcesz udzielić czy też odmówić zgody na 
instalację i korzystanie z tych plików  (Zobacz jak). Każda przeglądarka różni się co do sposobu 
zarządzania ustawieniami plików cookie. Sposób ten jest opisany w menu pomocniczym każdej 
przeglądarki, które objaśnia użytkownikowi, w jaki sposób może on dokonać zmiany ustawień plików 
cookie. Użytkownik może dokonać zmian dla swojej przeglądarki internetowej pod następującymi 
linkami: 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer 
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/10607/microsoft-edge-view-delete-browser-history 
Firefox:  https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl 
Safari:  https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 
Opera:  https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
 

Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików „cookies” może wiązać się z tym, że niektóre 
sekcje naszej Strony internetowej nie będą funkcjonowały poprawnie. Jeżeli w wyniku zmiany ustawień 
dot. plików cookies zostanie umieszczony tzw. plik cookie opt – out (który służy wyłącznie do 
identyfikacji braku zgody lub sprzeciwu Użytkownika), należy pamiętać, iż plik cookie - opt out działa 
tylko w przeglądarce, przy użyciu której został zapisany. Jeśli usuniesz wszystkie cookies lub będziesz 
używać innej przeglądarki bądź innego urządzenia końcowego, to ustawienia opt- out trzeba dokonać 
ponownie. 
 

B. W przypadku plików cookie dostawców zewnętrznych, przy każdym stosowanym narzędziu 
informujemy o możliwości zainstalowania pliku opt-out tego dostawcy, który blokuje instalację jego 
plików cookie w Twoim urządzeniu. Więcej w poszczególnych sekcjach rozdziału poniżej, tj.: Stosowane 
pliki cookie dostawców zewnętrznych.  
 

8. Jak zrealizować sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych zbieranych przez stosowane pliki 
cookies? 

 
A. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz wyrazić swój sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez nas Twoich 

danych osobowych zawartych w plikach cookies.  Aby wykonać swoje uprawnienie do wniesienia 
sprzeciwu, możesz skorzystać: 

▪ z mechanizmów zmiany ustawień przeglądarki lub  
▪ instalacji plików opt-out lub 
▪ maila kontaktowego info@speedupgroup.pl 
▪ możesz też skierować do nas korespondencję listowną na adres: PUNKT KONTAKTOWY 

SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska. 
 

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
mailto:info@speedupgroup.pl
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9. Stosowane pliki cookie dostawców zewnętrznych. 

A. Google Analytics:  

Korzystamy z narzędzi Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin na 
stronie, takie jak podstrony, które wyświetlił, czas, jaki spędził w serwisie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi 
stronami w celu generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania stron oraz umożliwienia 
analizy aktywności na stronie internetowej tak, aby jak najlepiej dopasować naszą ofertę do Twoich potrzeb. W 
tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google Ireland Limited dotyczące usługi Google Analytics, której 
dostawcą jest:  
 
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia,  więcej w polityce 
prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl 
Google Ireland Limited przetwarza Twoje dane zebrane przy pomocy usługi Google Analytics jako nasz podmiot 
przetwarzający, a więc to my decydujemy o celach przetwarzania Twoich danych przez Google Ireland Limited w 
związku z wykorzystywaniem usługi Google Analytics.  
 
Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki „cookie”, pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, które 
umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie dotyczące 
korzystania z naszej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są z reguły przekazywane serwerowi Google 
w USA i tam też są przechowywane. Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z 
rozszerzeniem „_anonymizeIp()”, co zapewnia anonimizację adresu IP dzięki zastosowanie skrótu i wyklucza 
możliwość bezpośredniej identyfikacji osób. Dzięki rozszerzeniu adres IP użytkownika zostaje skrócony wcześniej 
przez Google w państwach członkowskich UE lub w innych państwach będących stroną porozumienia o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach serwerowi Google w USA przekazuje 
się pełny adres IP. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony 
internetowej, sporządzania raportów o aktywności na stronie internetowej i dalszej realizacji usług związanych z 
korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w 
ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.  
Zapisywanie plików cookie użytkownik może zablokować za pomocą odpowiednich ustawień w oprogramowaniu 
swojej przeglądarki. Informujemy jednak, że w takim przypadku niektóre funkcje i usługi ze strony internetowej 
mogą być niedostępne.  
Ponadto użytkownik może zablokować opcję rejestrowania danych wygenerowanych przez plik cookie i 
odnoszących się do korzystania ze strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzania ich przez 
Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  
 
Korzystanie z usług firmy Google Ireland Limited, która jest  powiązana z Google LCC posiadającą  siedzibę w USA 
i w związku  z tym korzysta z infrastruktury technicznej Google LLC tam zlokalizowanej,  może powodować 
dokonywanie transferu Twoich danych osobowych zebranych przez pliki cookie Google Analytics poza Europejski 
Obszar Gospodarczy – w tym do USA.  W takim przypadku odbiorcą Twoich danych w wyżej wymienionym 
państwie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych jako 
podmiotowi przetwarzającemu, z uwagi na świadczenie na naszą rzecz usługi Google Analytics.   

Aktualnie USA nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych 
osobowych - zgodnie z europejskim standardem prawa. W związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń - 
istnieje ryzyko niedostatecznej ochrony Twoich danych osobowych zebranych przez te pliki cookie, w tym ryzyko, 
że dostęp do przekazywanych danych będą miał amerykańskie władze publiczne. Taka sytuacja może skutkować 
ograniczeniem Twoich praw z zakresu ochrony danych osobowych, które przysługują  Ci zgodnie z prawem UE. 

Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą standardowych klauzul ochrony 
danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których ustalono określone  podstawowe 
gwarancje bezpieczeństwa Twoich  danych. Dodatkowo informujemy, że wszystkie usługi Google mają 
wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane i pozwalają wykrywać 
i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed nieuprawnionym 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
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dostępem, ich modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem. Działania z zakresu bezpieczeństwa obejmują m.in.: 
szyfrowanie zapewniające prywatność danych podczas ich przesyłania; szereg funkcji zabezpieczeń, takich jak: 
bezpieczne przeglądanie, sprawdzanie zabezpieczeń i weryfikacja dwuetapowa dostępu do danych; 
kontrolowanie procedur zbierania, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki 
bezpieczeństwa zapobiegające nieupoważnionemu dostępowi do systemów Google. Stosowane jest 
ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google, którzy ich potrzebują w celu 
ich przetworzenia. Każda osoba mająca taki dostęp jest zobowiązana do zachowania ścisłej poufności, a w 
przypadku niewypełnienia tych zobowiązań może ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.  
Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych w związku z korzystaniem z naszej witryny, na której korzystamy z 
Google Analytics znajdziesz tutaj:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl&ref_topic=291963.  
Usługa Google Analytics objęta jest certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001: 
https://support.google.com/analytics/answer/3407084?hl=pl&ref_topic=2919631.  
 
W każdej chwili,  przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii Twoich danych osobowych przekazanych do państwa 
trzeciego, kopii klauzul umownych, skróconego opisu środków bezpieczeństwa oraz kopii każdej umowy 
dotyczącej usługi podwykonawstwa przetwarzania danych. 
 
Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes polegającego na 
prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników na naszej stronie, a także ich preferencji w celu poprawy 
stosowanych funkcjonalności Strony i świadczonych usług. Test równowagi dostępny na życzenie. Przysługuje Ci 
prawo wniesienia sprzeciwu – zobacz jak.  

10. Komu ujawniamy Twoje dane zebrane przez pliki cookie i czy przekazujemy je poza Europejski 
Obszar Gospodarczy? 

A. Gdy zezwoliłeś nam na instalację w Twoim urządzeniu plików cookie związanych z usługą Google Analytics, to 
dane zebrane przez te pliki ujawniane są dostawcy tych plików, tj.: 

a) Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia,  która przetwarza 
te dane jako nasz podmiot przetwarzający – na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia, zatem 
to my określamy cele tego przetwarzania. Google Ireland  Ltd. powiązana jest Google LLC posiadającą  
siedzibę w USA i w związku  z tym korzysta z infrastruktury technicznej Google LLC tam zlokalizowanej,  
co może powodować dokonywanie transferu Twoich danych osobowych zebranych przez pliki cookie 
Google Analytics poza Europejski Obszar Gospodarczy, tj. do USA. Aktualnie USA nie podlegają decyzji 
Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych - zgodnie z 
europejskim standardem prawa. W związku z brakiem odpowiednich zabezpieczeń - istnieje ryzyko 
niedostatecznej ochrony Twoich danych osobowych zebranych przez te pliki cookie, w tym ryzyko, że 
dostęp do przekazywanych danych będą miał amerykańskie władze publiczne. Taka sytuacja może 
skutkować ograniczeniem Twoich praw z zakresu ochrony danych osobowych, które przysługują  Ci 
zgodnie z prawem UE. Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych osobowych za pomocą 
standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i w ramach których 
ustalono określone  podstawowe gwarancje bezpieczeństwa Twoich  danych. Więcej informacji 
znajdziesz tutaj:  
 

B. Gdy kliknąłeś w ikony mediów społecznościowych: 

Informacja o Tobie zostanie przekazana do odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Dane 
zostaną przesłane niezależnie od tego, czy posiadasz konto u dostawcy wtyczek i czy jesteś tam zalogowany. 
Jeżeli jest zalogowany u danego dostawcy wtyczki, zebrane dane będą bezpośrednio przypisane do istniejącego 
konta użytkownika. Po kliknięciu aktywowanego przycisku i (na przykład) powiązaniu strony dostawca wtyczek 
przechowuje te informacje na koncie użytkownika i udostępnia je publicznie znajomym użytkownika. Zalecamy 
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regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z sieci społecznościowej, szczególnie przed aktywacją przycisku, 
ponieważ w ten sposób można uniknąć przypisania swojego profilu przez dostawcę wtyczek. Na stronie 
umieściliśmy ikony następujących mediów społecznościowych:  

a) Facebook– dostawcą jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square. Grand Canal Harbour, Dublin 2, 
Ireland. Jako administrator fanpage jesteśmy administratorem danych Użytkowników naszego fanpage. 
Więcej o zasadach przetwarzania przez nas danych Użytkowników fanpage zamieściliśmy w Klauzuli 
informacyjnej RODO dla użytkowników fanpage Facebook.  Jednocześnie jeśli korzystasz z naszego 
fanpage, to Facebook Ireland Ltd. przetwarza Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów -  jako 
odrębny od nas administrator danych, w oparciu o akceptację umów i regulaminów, które  akceptujesz 
podczas zakładania konta na portalu Facebook. Jedynie w zakresie zbieranych w ramach naszego 
fanpage informacji  o statystykach strony – Twoje dane są współadministrowane przez nas i Facebook – 
więcej w Klauzuli informacyjnej RODO dla użytkowników fanpage Facebook.  . Jako administrator 
fanpage udostępniamy dane Użytkowników fanpage do Facebook Ireland Limited. Facebook Ireland 
udostępnia te dane dalej, w tym do USA. I w tym momencie, Facebook Ireland bierze wobec nas 
odpowiedzialność za legalność tego transferu. Obecnie ten transfer odbywa się w oparciu o 
standardowe klauzule umowne oraz decyzje KE. Tym samym przetwarzanie powoduje dokonywanie 
transferu Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z zapisami polityki prywatności 
Facebook Ireland Ltd.. Więcej informacji znajdziesz tutaj: 
https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy;  

b) Twitter – dostawcą jest Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, 
D02 AX07 IRELAND. Jako administrator konta Twitter jesteśmy administratorem Użytkowników tego 
konta. Więcej o zasadach przetwarzania przez nas danych Użytkowników konta Twitter zamieściliśmy w 
Klauzuli informacyjnej RODO dla użytkowników konta Twitter. Jednocześnie jeśli korzystasz z naszego 
konta Twitter, to Twitter Inc. przetwarza Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów -  jako 
odrębny od nas administrator danych, w oparciu o akceptację umów i regulaminów, które  akceptujesz 
podczas zakładania konta na portalu Twitter. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z zapisami polityki prywatności tego 
dostawcy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://twitter.com/en/privacy;  

c) LinkedIn – dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company,  Gardner House, 2 Wilton Pl, Dublin 2, 
Irlandia. Jako administrator konta LinkedIn jesteśmy administratorem Użytkowników tego konta. Więcej 
o zasadach przetwarzania przez nas danych Użytkowników konta Twitter zamieściliśmy w Klauzuli 
informacyjnej RODO dla użytkowników konta LinkedIn. Jednocześnie jeśli korzystasz z naszego konta 
LinkedIn to LinekdIn Ireland Ltd.  przetwarza Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów -  jako 
odrębny od nas administrator danych, w oparciu o akceptację umów i regulaminów, które  akceptujesz 
podczas zakładania konta na portalu LinekdIn. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich 
danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, zgodnie  z zapisami polityki prywatności tego 
dostawcy. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;  

d) Crunchbase  – dostawcą jest Crunchbase Inc. z siedzibą w  San Francisco, USA. Crunchbase Inc. 
przetwarza Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów -  jako odrębny od nas administrator 
danych. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, zgodnie z zapisami polityki prywatności tego dostawcy. Więcej informacji 
znajdziesz tutaj: https://about.crunchbase.com/terms-of-service/gdpr-privacy-policy;  

e) Angel.co – dostawcą jest AngelList Holdings, LLC z siedzibą w San Francisco, USA. AngelList Holdings, 
LLC przetwarza Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów -  jako odrębny od nas administrator 
danych. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich danych osobowych poza Europejski 
Obszar Gospodarczy, zgodnie z zapisami polityki prywatności tego dostawcy. Więcej informacji 
znajdziesz tutaj: https://angel.co/privacy.  

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawcę 
wtyczek, należy zapoznać się z deklaracjami dotyczącymi ochrony danych dostawców, przedstawionych poniżej. 
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Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw użytkownika w tym zakresie i 
ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności. 

● Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, 
● Twitter – https://twitter.com/en/privacy, 
● LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, 
● Crunchbase-https://about.crunchbase.com/terms-of-service/gdpr-privacy-policy 
● Angel.co - https://angel.co/privacy.  
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