
Polityka cookies  
SpeedUp Venture Capital Group 

 
 

Celem Polityki cookies jest zapewnienie przejrzystość prezentacji informacji o plikach cookies 
Użytkownikom naszej Stronie internetowej, tj. https :/ / speedupgroup.com/  (dalej Strona). 
 
Niniejs za  Polityka cookies  zos ta ła  opublikowana na s tronie 24.10.2022 r. 
 
Adminis tra torem Twoich danych osobowych s ą  podmioty wchodzące w skład SpeedUp 
Venture Capita l Group z s iedzibą  w Poznaniu w Pols ce, które współadminis trują  danymi, 
wspólnie decydując o celach i sposobach ich przetwarzania . 
 
PUNKT KONTAKTOWY SpeedUp Venture Capita l Group, ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań, 
Polska, e-mail: info@speedupgroup.pl 
 
WAŻNE! Pomimo wyznaczenia  Punktu Kontaktowego, jes teś  uprawniony do realizowania  
swoich praw wobec każdego ze Współadminis tra torów. W takiej s ytuacji Twoje żądanie 
zos tanie przekazane przez Współadminis tra tora  do spółki Speedup Management sp. z o. o., 
która  odpowie na żądanie. 
 
W skład SpeedUp Venture Capita l Group wchodzą nas tępujący Współadminis tra torzy: 

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 Bridge 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. 

 
Wszyscy Ws póładminis tra torzy mają  s iedzibę przy ul. św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań. 
 
Wchodząc na naszą Stronę możesz zdecydować jakie cookies  będziemy mogli zapis ać na  
Twoim urządzeniu. Możesz zaakceptować wszys tkie pliki cookies  s tos owane na naszej 
Stronie (klikając Accept) –  wówczas  zapis ane zos taną pliki cookies  analityczne oraz 
niezbędne. W przypadku, jeś li odrzucis z pliki cookies  (klikając Reject), zapis ane zos taną  
wyłącznie pliki cookies  niezbędne do dzia łania  Strony, ponieważ te pliki cookies  nie wymagają  
zgody użytkownika. 
 
Po przejś ciu w us tawienia  zaawansowane możesz wyrazić zgodę na zapisywanie 
analitycznych plików cookies  przesuwając suwak do pozycji Analytics  –  Włączone i 
potwierdzić swój wybór klikając Zapis z i zaakceptuj. J eś li pozos tawisz suwak w pozycji 
Analytics  –  Wyłączone i potwierdzis z swój wybór, nie będziemy zapisywali na  Twoim 
urządzeniu cookies  analitycznych. 
 

https://speedupgroup.com/


Swoją decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie. W tym celu należy wybrać opcję 
zarządzenie zgodą na cias teczka, znajdującą s ię u dołu Strony i dokonać ponownie wyboru 
zgodnie z Twoimi preferencjami.  
 
Poniżej znajdziesz więcej informacji o s tosowanych przez nas  cias teczkach. 
 
1. W jakich celach s tos ujemy pliki cookie? 
▪ pliki cookie niezbędne - w celu zapewnienia rozliczalności w zakresie dokonanego wyboru 
Użytkownika co do zapisywania  plików cookie oraz s ta tusu udzielonej zgody lub odmowy; 
▪ pliki cookie analityczne – w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także 
ich preferencji w celu poprawy s tos owanych funkcjonalności Strony i świadczonych us ług; 
 
2. Rodzaje s tos owanych przez nas  plików cookie i pods tawa prawna przetwarzania  danych: 
 
Cookies  "niezbędne" 
Używanie niezbędnych plików cookie na  naszej Stronie nie wymaga Twojej zgody. Pliki 
zapisujemy na pods tawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, w celu ws kazanym 
poniżej. Możesz jednak w każdej chwili dezaktywować je w swojej przeglądarce, korzys ta jąc 
ze s tosownych us tawień preferencji. 
 
Cookies  „analityczne” 
Te cookie umożliwiają  nam lepiej zrozumieć preferencje użytkowników Strony i poprzez 
analizę ulepszać i rozwijać funkcjonalności Strony i nasze us ługi. Ich zapis anie wymaga 
udzielenia  przez Ciebie wyraźnej zgody. 
 
Dane w ramach cookies  analitycznych zbierane s ą  anonimowo i przetwarzane w celu badania  
trendów, bez identyfikowania  danych osobowych poszczególnych użytkowników. Ten typ 
cookie zbiera  informacje o tym jak nasza Strona jes t używana - w celu poprawienia  jej 
a trakcyjności, treś ci oraz funkcjonalności. Te cookie pomagają  nam, na  przykład, us ta lić które 
pods trony naszej s trony internetowej s ą  odwiedzane, a  także jakimi treś ciami s ą  w 
szczególnoś ci zainteres owani użytkownicy. W szczególnoś ci, rejes trujemy liczbę wizyt na  
s tronie, liczbę odwiedzonych pods tron, czas  spędzony na naszej s tronie, kolejność 
odwiedzanych s tron, jakie has ła  wys zukiwania  doprowadziły Ciebie do nas , kra j, region oraz, 
jeś li dotyczy, mias to z którego zos ta ł dokonany dos tęp, a  także odsetek urządzeń mobilnych 
wykorzys tywanych do odwiedzenia  naszej s trony. Rejes trujemy również ruch, kliknięcia  oraz 
przewijanie wykonywane za  pomocą myszki komputerowej, w celu zrozumienia , które obszary 
naszej s trony internetowej s ą  s zczególnie interesujące dla  użytkowników. Na tej pods tawie 
możemy dokładniej dopasować treści na  nas zej s tronie internetowej do potrzeb naszych 
użytkowników oraz zoptymalizować naszą ofertę. Adres  IP Twojego komputera , który jes t 
przekazywany ze względów technicznych jes t automatycznie anonimizowany i nie pozwala  
nam co do zasady na wyciąganie jakichkolwiek wnios ków na  temat indywidualnego 
użytkownika (patrz też punkt 3 poniżej). 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 s tanowią danych osobowych. J ednak pewne informacje 
przechowywane w plikach „cookies ” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi 
informacjami o użytkowniku s tron internetowych, mogą być traktowane jako dane os obowe. 
 
4. J ak cofnąć udzieloną  zgodę na ins ta lację plików cookies  analitycznych? 
Udzieloną zgodę możes z cofnąć: 



▪ korzystając z udostępnionej na naszej Stronie opcji „Zarządzanie zgodą na 
ciasteczka”. Zostaniesz wówczas popr oszony o ponowne dokonanie wyboru zgodnie 
z preferencjami; 

▪ usuwając cookies  we własnym zakres ie ze swojej przeglądarki, korzys ta jąc z 
udos tępnionej przez jej dos tawcę opcji.  

 
5. J ak zrealizować sprzeciw wobec przetwarzania  danych os obowych zbieranych przez 
s tos owane pliki cookies  niezbędne? 
 
Pamięta j, że w każdej chwili możesz wyrazić swój sprzeciw w zakres ie wykorzys tywania  przez 
nas  Twoich danych osobowych zawartych w niezbędnych plikach cookies . Aby wykonać swoje 
uprawnienie do wnies ienia  sprzeciwu, możesz skorzys tać: 
▪ 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 Capita l Group, ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań, Polska. 
 
6. Trans fer danych os obowych 
 
Korzys tamy z narzędzia  Google Analytics  dos tarczanego przez Google Ireland Limited, która  
jes t powiązana z Google LCC pos iadającą s iedzibę w USA, co powoduje, że Twoje dane 
os obowe zebrane w ramach plików cookie s ą  trans ferowane poza Europejski Obszar 
Gospodarczy –  w tym do USA. W takim przypadku odbiorcą  Twoich danych w wyżej 
wymienionym pańs twie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliś my przetwarzanie 
Twoich danych os obowych jako podmiotowi przetwarzającemu. 
 
Aktualnie USA nie podlegają  decyzji Komis ji Europejskiej s twierdzającej odpowiedni s topień 
ochrony danych os obowych - zgodnie z europejs kim s tandardem prawa. W związku z brakiem 
odpowiednich zabezpieczeń - is tnieje ryzyko niedos ta tecznej ochrony Twoich danych 
os obowych zebranych przez te pliki cookie, w tym ryzyko, że dos tęp do przekazywanych 
danych będą miał amerykańskie władze publiczne. Taka sytuacja  może skutkować 
ograniczeniem Twoich praw z zakresu ochrony danych os obowych, które przys ługują  Ci 
zgodnie z prawem UE. 
 
Zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia  Twoich danych osobowych za  pomocą 
s tandardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komis ję Europejską i w ramach 
których us ta lono okreś lone pods tawowe gwarancje bezpieczeńs twa Twoich danych. 
Dodatkowo informujemy, że wszys tkie us ługi Google mają  wbudowane zaawansowane 
funkcje zabezpieczeń, które nieus tannie chronią  Twoje dane i pozwalają  wykrywać i 
automatycznie blokować potencja lne zagrożenia  bezpieczeńs twa. Dane chronione s ą  przed 
nieuprawnionym dos tępem, ich modyfikacją , ujawnieniem lub znis zczeniem.  
 
7. Zasadnicza treś ć uzgodnień Współadminis tra torów 
 
W związku z zawarciem przez Współadminis tra torów porozumienia  co do wspólnego 
adminis trowania  danymi, poniżej zna jdziesz wyciąg zasadniczych us ta leń dokonanych przez 
Współadminis tra torów. 
 
1. Dane s ą  ws póładminis trowane w celu tj. rozwijania  marki „SpeedUp Venture Capita l 
Group” oraz „SpeedUp Group” poprzez s tworzenie możliwości kompleksowego świadczenia  
us ług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzys taniu innowacyjnych rozwiązań oraz przy 



pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do 
jednolitej obs ługi klienta  i zmniejs zenie kosztów funkcjonowania  poprzez synergię.  
2. Współadminis tra torzy przetwarzają  wspólnie, w s zczególnoś ci poprzez ich: zbieranie, 
utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dos tosowywanie lub zmienianie, 
pobieranie, przeglądanie, wykorzys tywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, 
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udos tępnianie, dopasowywanie lub łączenie, 
ograniczanie, usuwanie lub nis zczenie.   
3. Każdy Współadminis trujący jes t s amodzielnie odpowiedzialny za  zapewnienie 
zgodnego z prawem przetwarzania  danych os obowych. 
4. Speedup Management sp. z o.o.  odpowiada za  dopełnienie obowiązku 
informacyjnego wobec podmiotów współadminis trowanych danych, o którym mowa w art. 13 
lub art. 14 RODO, w tym za udokumentowanie realizacji tego obowiązku.   
5. Speedup Management s p. z o.o.  jes t zobowiązany do odpowiadania  na  żądania  os ób 
fizycznych, których dane s ą  współadminis trowane, w związku z realizacją  ich praw, tj.  prawa 
do dos tępu,  spros towania  danych,  bycia  zapomnianym, ograniczenia  przetwarzania , 
przenoszenia  danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o prawnie 
uzasadniony interes  oraz  do niepodlegania  decyzji, która  opiera  s ię wyłącznie na  
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej os oby skutki 
prawne lub w podobny spos ób is totnie na  nią  wpływa).  
6. Każdy ze Współadminis tra torów odpowiedzialny jes t za  udos tępniania  zasadniczej 
treś ci uzgodnień wynikających z niniejs zego Porozumienia  osobom, których dane dotyczą.  
7. Współadminis tra torzy us ta lili nas tępujący punkt kontaktowy: 
 
Punkt Kontaktowy Grupy SpeedUp Venture Capita l Group, ul. Św. Marcin 11/ 8, 61-803 Poznań, 
Polska lub e-mail: gdpr@speedupgroup.com 
 
8. Niezależnie od wyznaczenia  punktu kontaktowego, jes teś  uprawniony do realizowania  
swoich praw wobec każdego ze Współadminis tra torów. W takiej s ytuacji jego żądanie 
zos tanie przekazane rzez Współadminis tra tora  do spółki Speedup Management sp. z o.o. 
która  odpowie na żądanie.  
9. Współadminis tra torzy s amodzielnie ponoszą odpowiedzialność za  s kutki 
przetwarzania  danych osobowych w sposób naruszający przepisy prawa ochrony danych 
os obowych, w zakres ie, w jakim każdy z nich przyczynił s ię do naruszenia  obowiązujących 
zasad ochrony danych osobowych osoby fizycznej. 
10. Umowa o współadminis trowanie danymi zos ta ła  zawarta  na  czas  nieokreś lony. 


