Polityka cookies
SpeedUp Venture Capital Group
Celem Polityki cookies jest zapewnienie przejrzystość prezentacji informacji o plikach cookies
Użytkownikom na s zej Stronie internetowej, tj. https :/ / s peedupgroup.com/ (da lej Strona ).
Niniejs za Polityka cookies zos ta ła opublikowa na na s tronie 24.10.2022 r.
Adminis tra torem Twoich da nych os obowych s ą podmioty wchodzą ce w s kła d SpeedUp
Venture Ca pita l Group z s iedzibą w Pozna niu w Pols ce, które ws póła dminis trują da nym i,
ws pólnie decydują c o cela ch i s pos oba ch ich przetwa rza nia .
PUNKT KONTAKTOWY SpeedUp Venture Ca pita l Group, ul. Św. Ma rcin 11/ 8, 61-803 Pozna ń,
Pols ka , e-m a il: info@s peedupgroup.pl
WAŻNE! Pomimo wyzna czenia Punktu Konta ktowego, jes teś upra wniony do rea lizowa nia
s woich pra w wobec ka żdego ze Ws póła dminis tra torów. W ta kiej s ytua cji Twoje żą da nie
zos ta nie przeka za ne przez Ws póła dminis tra tora do s półki Speedup Ma na gement s p. z o. o.,
która odpowie na żą da nie.
W s kła d SpeedUp Venture Ca pita l Group wchodzą na s tępują cy Ws póła dminis tra torzy:
1. Speedup Ma na gement Sp. z o. o.,
2. HUGE THING Sp. z o.o.,
3. SpeedUp Innova tion 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 Ma na gement Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
7. Energy Innova tion SpeedUp Ma na gement Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
8. Inves tments SpeedUp Ma na gement Sp. z o.o. ASI S.K.A.,
9. HT Inwes tycje Spółka Sp. z o.o.,
10. SpeedUp IQba tor Sp. z o.o.,
11. LMS Sp. z o.o.,
12. Seeds tone Pa rtners Sp. z o.o.
Ws zys cy Ws póła dminis tra torzy ma ją s iedzibę przy ul. ś w. Ma rcin 11/ 8, 61-803 Pozna ń.
Wchodzą c na na s zą Stronę m ożes z zdecydowa ć ja kie cookies będziem y m ogli za pis a ć na
Twoim urzą dzeniu. Możes z za a kceptowa ć ws zys tkie pliki cookies s tos owa ne na na s zej
Stronie (klika ją c Accept) – wówcza s za pis a ne zos ta ną pliki cookies a na lityczne ora z
niezbędne. W przypa dku, jeś li odrzucis z pliki cookies (klika ją c Reject), za pis a ne zos ta ną
wyłą cznie pliki cookies niezbędne do dzia ła nia Strony, poniewa ż te pliki cookies nie wyma ga ją
zgody użytkownika .
Po przejś ciu w us ta wienia za a wa ns owa ne m ożes z wyra zić zgodę na za pis ywa nie
a na litycznych plików cookies przes uwa ją c s uwa k do pozycji Ana lytics – Włą czone i
potwierdzić s wój wybór klika ją c Za pis z i za a kceptuj. J eś li pozos ta wis z s uwa k w pozycji
Ana lytics – Wyłą czone i potwierdzis z s wój wybór, nie będziemy za pis ywa li na Twoim
urzą dzeniu cookies a na litycznych.

Swoją decyzję możesz zmienić w dowolnym momencie. W tym celu należy wybrać opcję
za rzą dzenie zgodą na cia s teczka , zna jdują cą s ię u dołu Strony i dokona ć ponownie wyboru
zgodnie z Twoim i preferencja mi.
Poniżej zna jdzies z więcej informa cji o s tos owa nych przez na s cia s teczka ch.
1. W ja kich cela ch s tos ujemy pliki cookie?
▪ pliki cookie niezbędne - w celu zapewnienia rozliczalności w zakresie dokonanego wyboru
Użytkownika co do za pis ywa nia plików cookie ora z s ta tus u udzielonej zgody lub odmowy;
▪ pliki cookie analityczne – w celu prowadzenia analiz aktywności Użytkowników, a także
ich preferencji w celu popra wy s tos owa nych funkcjona lnoś ci Strony i ś wia dczonych us ług;
2. Rodza je s tos owa nych przez na s plików cookie i pods ta wa pra wna przetwa rza nia da nych:
Cookies "niezbędne"
Używa nie niezbędnych plików cookie na na s zej Stronie nie wyma ga Twojej zgody. Pliki
za pis ujemy na pods ta wie na s zego pra wnie uza s a dnionego interes u, w celu ws ka za nym
poniżej. Możes z jedna k w ka żdej chwili deza ktywowa ć je w s wojej przeglą da rce, korzys ta ją c
ze s tos ownych us ta wień preferencji.
Cookies „a na lityczne”
Te cookie umożliwia ją na m lepiej zrozumieć preferencje użytkowników Strony i poprzez
a na lizę uleps za ć i rozwija ć funkcjona lnoś ci Strony i na s ze us ługi. Ich za pis a nie wyma ga
udzielenia przez Ciebie wyra źnej zgody.
Da ne w ra ma ch cookies a na litycznych zbiera ne s ą a nonim owo i przetwa rza ne w celu ba da nia
trendów, bez identyfikowa nia da nych os obowych pos zczególnych użytkowników. Ten typ
cookie zbiera informa cje o tym ja k na s za Strona jes t używa na - w celu popra wienia jej
a tra kcyjnoś ci, treś ci ora z funkcjona lnoś ci. Te cookie poma ga ją na m, na przykła d, us ta lić które
pods trony na s zej s trony internetowej s ą odwiedza ne, a ta kże ja kimi treś cia mi s ą w
s zczególnoś ci za interes owa ni użytkownicy. W s zczególnoś ci, rejes trujemy liczbę wizyt na
s tronie, liczbę odwiedzonych pods tron, cza s s pędzony na na s zej s tronie, kolejnoś ć
odwiedza nych s tron, ja kie ha s ła wys zukiwa nia doprowa dziły Ciebie do na s , kra j, region ora z,
jeś li dotyczy, m ia s to z którego zos ta ł dokona ny dos tęp, a ta kże ods etek urzą dzeń m obilnych
wykorzys tywa nych do odwiedzenia na s zej s trony. Rejes trujemy również ruch, kliknięcia ora z
przewija nie wykonywa ne za pom ocą mys zki komputerowej, w celu zrozumienia , które obs za ry
na s zej s trony internetowej s ą s zczególnie interes ują ce dla użytkowników. Na tej pods ta wie
możemy dokła dniej dopa s owa ć treś ci na na s zej s tronie internetowej do potrzeb na s zych
użytkowników ora z zoptyma lizowa ć na s zą ofertę. Adres IP Twojego komputera , który jes t
przeka zywany ze względów technicznych jes t a utoma tycznie a nonim izowa ny i nie pozwa la
na m co do za s a dy na wycią ga nie ja kichkolwiek wnios ków na tema t indywidua lnego
użytkownika (pa trz też punkt 3 poniżej). Nie łą czymy również zebra nych w ten s pos ób da nych
z innym i da nymi na tem a t Użytkowników.
3. Czy pliki „cookies ” za wiera ją da ne os obowe?
Co do za s a dy pliki „cookies ” nie s ta nowią da nych os obowych. J edna k pewne informa cje
przechowywa ne w plika ch „cookies ” (np. co do preferencji), zwła s zcza w połą czeniu z innym i
informa cja mi o użytkowniku s tron internetowych, m ogą być tra ktowa ne ja ko da ne os obowe.
4. J a k cofną ć udzieloną zgodę na ins ta la cję plików cookies a na litycznych?
Udzieloną zgodę m ożes z cofną ć:

▪
▪

korzystając z udostępnionej na naszej Stronie opcji „Zarządzanie zgodą na
ciasteczka”. Zostaniesz wówczas popr os zony o ponowne dokona nie wyboru zgodnie
z preferencja mi;
us uwa ją c cookies we wła s nym za kres ie ze s wojej przeglą da rki, korzys ta ją c z
udos tępnionej przez jej dos ta wcę opcji.

5. J a k zrea lizowa ć s przeciw wobec przetwa rza nia da nych os obowych zbiera nych przez
s tos owa ne pliki cookies niezbędne?
Pa m ięta j, że w ka żdej chwili możes z wyra zić s wój s przeciw w za kres ie wykorzys tywa nia przez
na s Twoich da nych os obowych za wa rtych w niezbędnych plika ch cookies . Aby wykona ć s woje
upra wnienie do wnies ienia s przeciwu, m ożes z s korzys ta ć:
▪ 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 Ca pita l Group, ul. Św. Ma rcin 11/ 8, 61-803 Pozna ń, Pols ka .
6. Tra ns fer da nych os obowych
Korzys ta my z na rzędzia Google Ana lytics dos ta rcza nego przez Google Irela nd Limited, która
jes t powią za na z Google LCC pos ia da ją cą s iedzibę w USA, co powoduje, że Twoje da ne
os obowe zebra ne w ra ma ch plików cookie s ą tra ns ferowa ne poza Europejs ki Obs za r
Gos poda rczy – w tym do USA. W ta kim przypa dku odbiorcą Twoich da nych w wyżej
wymienionym pa ńs twie trzecim będzie firma Google LLC, której powierzyliś my przetwa rza nie
Twoich da nych os obowych ja ko podm iotowi przetwa rza ją cemu.
Aktua lnie USA nie podlega ją decyzji Kom is ji Europejs kiej s twierdza ją cej odpowiedni s topień
ochrony da nych os obowych - zgodnie z europejs kim s ta nda rdem pra wa . W zwią zku z bra kiem
odpowiednich za bezpieczeń - is tnieje ryzyko niedos ta tecznej ochrony Twoich da nych
os obowych zebra nych przez te pliki cookie, w tym ryzyko, że dos tęp do przeka zywa nych
da nych będą m ia ł a meryka ńs kie wła dze publiczne. Ta ka s ytua cja może s kutkowa ć
ogra niczeniem Twoich pra w z zakres u ochrony da nych os obowych, które przys ługują Ci
zgodnie z pra wem UE.
Za pewnia my odpowiednie za bezpieczenia Twoich da nych os obowych za pom ocą
s ta nda rdowych kla uzul ochrony da nych za twierdzonych przez Kom is ję Europejs ką i w ra ma ch
których us ta lono okreś lone pods ta wowe gwa ra ncje bezpieczeńs twa Twoich da nych.
Doda tkowo informujemy, że ws zys tkie us ługi Google ma ją wbudowa ne za a wa ns owa ne
funkcje za bezpieczeń, które nieus ta nnie chronią Twoje da ne i pozwa la ją wykrywa ć i
a utoma tycznie blokowa ć potencja lne za grożenia bezpieczeńs twa . Da ne chronione s ą przed
nieupra wnionym dos tępem, ich modyfika cją , ujawnieniem lub znis zczeniem.
7. Za s a dnicza treś ć uzgodnień Ws póła dminis tra torów
W zwią zku z za wa rciem przez Ws póła dminis tra torów porozumienia co do ws pólnego
a dminis trowa nia da nym i, poniżej zna jdzies z wycią g za s a dniczych us ta leń dokona nych przez
Ws póła dminis tra torów.
1.
Da ne s ą ws póła dminis trowa ne w celu tj. rozwija nia ma rki „SpeedUp Venture Ca pita l
Group” ora z „SpeedUp Group” poprzez s tworzenie możliwoś ci kompleks owego ś wia dczenia
us ług na ja k na jwyżs zym poziom ie, przy wykorzys ta niu innowa cyjnych rozwią za ń ora z przy

pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie do
jednolitej obs ługi klienta i zm niejs zenie kos ztów funkcjonowa nia poprzez s ynergię.
2.
Ws póła dminis tra torzy przetwa rza ją ws pólnie, w s zczególnoś ci poprzez ich: zbiera nie,
utrwa la nie, orga nizowa nie, porzą dkowa nie, przechowywa nie, dos tos owywa nie lub zmienia nie,
pobiera nie,
przeglą da nie,
wykorzys tywanie,
uja wnia nie
poprzez
przes yła nie,
rozpows zechnia nie lub innego rodza ju udos tępnia nie, dopa s owywa nie lub łą czenie,
ogra nicza nie, us uwa nie lub nis zczenie.
3.
Ka żdy Ws póła dminis trują cy jes t s a modzielnie odpowiedzia lny za za pewnienie
zgodnego z pra wem przetwa rza nia da nych os obowych.
4.
Speedup Ma na gement s p. z o.o.
odpowia da za dopełnienie obowią zku
informa cyjnego wobec podm iotów ws póła dminis trowa nych da nych, o którym m owa w a rt. 13
lub a rt. 14 RODO, w tym za udokumentowa nie rea liza cji tego obowią zku.
5.
Speedup Ma na gement s p. z o.o. jes t zobowią za ny do odpowia da nia na żą da nia os ób
fizycznych, których da ne s ą ws póła dm inis trowa ne, w zwią zku z rea liza cją ich pra w, tj. pra wa
do dos tępu, s pros towa nia da nych, bycia za pomnia nym, ogra niczenia przetwa rza nia ,
przenos zenia da nych, s przeciwu wobec przetwa rza nia da nych w opa rciu o pra wnie
uza s a dniony interes ora z
do niepodlega nia decyzji, która opiera s ię wyłą cznie na
za utoma tyzowa nym przetwa rza niu, w tym profilowa niu, i wywołuje wobec tej os oby s kutki
pra wne lub w podobny s pos ób is totnie na nią wpływa ).
6.
Ka żdy ze Ws póła dm inis tra torów odpowiedzia lny jes t za udos tępnia nia za s a dniczej
treś ci uzgodnień wynika ją cych z niniejs zego Porozum ienia os obom, których da ne dotyczą .
7.
Ws póła dminis tra torzy us ta lili na s tępują cy punkt konta ktowy:
Punkt Konta ktowy Grupy SpeedUp Venture Ca pita l Group, ul. Św. Ma rcin 11/ 8, 61-803 Pozna ń,
Pols ka lub e-ma il: gdpr@s peedupgroup.com
8.
Nieza leżnie od wyzna czenia punktu konta ktowego, jes teś upra wniony do rea lizowa nia
s woich pra w wobec ka żdego ze Ws póła dminis tra torów. W ta kiej s ytua cji jego żą da nie
zos ta nie przeka za ne rzez Ws póła dminis tra tora do s półki Speedup Ma na gement s p. z o.o.
która odpowie na żą da nie.
9.
Ws póła dminis tra torzy s a m odzielnie ponos zą odpowiedzia lnoś ć za s kutki
przetwa rza nia da nych os obowych w s pos ób na rus za ją cy przepis y pra wa ochrony da nych
os obowych, w za kres ie, w ja kim ka żdy z nich przyczynił s ię do na rus zenia obowią zują cych
za s a d ochrony da nych os obowych os oby fizycznej.
10.
Umowa o ws póła dm inis trowa nie da nymi zos ta ła za wa rta na cza s nieokreś lony.

