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Polityka prywatności
SpeedUp Venture Capital Group
z siedzibą w Polsce, Poznań, ul. Św. Marcin 11/8, e-mail: gdpr@speedupgroup.com
Zachowanie poufności Twoich danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, abyś wiedział, w jaki sposób je
przetwarzamy. Z tego względu oraz w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z RODO,
sporządziliśmy Politykę Prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych w
SpeedUp Venture Capital Group.
Pamiętaj, że w rozumieniu RODO, danymi osobowymi są wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Z kolei możliwa do zidentyfikowania
osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na
podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną,
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Co ważne dane dotyczące
osób prawnych nie są objęte regulacjami wynikającymi z RODO.
Wchodząc w relacje z każdym z podmiotów SpeedUp Venture Capital Group (dalej jako „ Grupa SpeedUp”), w
tym w szczególności składając nam propozycje inwestycyjne lub uczestnicząc w naszych programach
akceleracyjnych, powierzasz nam swoje dane osobowe. Współpraca pomiędzy podmiotami z Grupy SpeedUp
ma na celu m.in. zapewnienie dokonania jak najlepszej analizy biznesowej Twojej inwestycji, a następnie – jeśli
zdecydujemy się w nią zainwestować – jej obsługi.
❖
Niniejsza polityka prywatności została opublikowana dnia 27 października 20202 roku i obowiązuje wszystkich
Użytkowników strony www.speedupgroup.com (dalej jako Strona) i użytkowników
formularzy tam
umieszczonych (zapisu na newslettera,), wszystkich użytkowników naszych kont w social media (Facebook,
Twitter, LinkedIn) oraz wszystkie osoby zgłaszające nam propozycje inwestycyjne lub kontaktujące się z nami
w innych sprawach. Zabraniamy korzystania ze strony osobom poniżej 18 lat bez zgody rodzica lub
pełnoletniego opiekuna. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 13 roku życia.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce (w
 ięcej)
Poprzednie wersje: brak
Obowiązuje od: 27 października 2020
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§1. Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

A. Jeżeli dokonujesz zapisu na newsletter Grupy SpeedUp:
Administratorem Twoich danych jest Speedup Management sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań)
przy ul. św. Marcin 11/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000265669, NIP 7781440558, REGON 30043371200000, e-mail: gdpr@speedupgroup.com.
B. W pozostałych przypadkach:
tj. gdy przeglądasz nasza stronę www.speedupgroup.com, korzystasz z naszych kont w social media
(Facebook, Twitter, LinkedIn), kontaktujesz się z nami, w tym składasz oferty inwestycyjne:
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: gdpr@speedupgroup.com
WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, jesteś uprawniony do realizowania swoich praw wobec
każdego ze Współ-administratorów. W takiej sytuacji Twoje żądanie zostanie przekazane rzez
Współadministratora do spółki Speedup Management sp. z o. o., która odpowie na żądanie.
Inspektor Danych Osobowych. W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych
powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Moniki Synoradzkiej, z którą kontakt jest możliwy
mailowo pod adresem GDPR@speedupgroup.com lub telefonicznie pod numerem +48 61 671 01 71, lub
korespondencyjnie: ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska.

C. W skład SpeedUp Venture Capital Group wchodzą następujące podmioty:
1. spółka Speedup Management sp. z o. o., z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin
11/8, KRS 0000265669, NIP 7781440558, REGON 30043371200000;
2. spółka HUGE THING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61- 803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8,
KRS 0000411691, NIP 9721238305, REGON 30205504200000;
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3. spółka SpeedUp Innovation sp. z o.o. sp. k-a., z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św.
Marcin 11/8, KRS 0000433149, NIP 7831691921, REGON 30221022900000;
4. spółka SpeedUp Bridge Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8,
KRS 0000552776, NIP 9721254008, REGON 36096349000000;
5. spółka SEEDSTONE SPEEDUP MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ASI SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, z siedzibą w Poznaniu (61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin
11/8, KRS 0000478561, NIP 7831704954, REGON 30255661400000;
6. spółka HT Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-803
Poznań) przy ul. Św. Marcin 11/8, KRS 0000861071, NIP 7831824724, REGON 387116151,

zwani dalej Współadministratorami.
Istotne dla Ciebie informacje o współadministrowaniu znajdziesz zaraz poniżej w pkt 2.
§2. Wspólne uzgodnienia między Administratorami.
W związku z tym, że Grupa SpeedUp działa na zasadzie współadministrowania Twoje Dane Osobowe są
współadministrowane przez podmioty wchodzące w skład Grupy SpeedUp z siedzibą w Poznaniu – wykaz
tych podmiotów znajdziesz tutaj. Innymi słowy w ramach Grupy SpeedUp wspólnie decydujemy o celach i
sposobach przetwarzania danych, które posiadamy.
W związku z powyższym zdecydowaliśmy się zawrzeć umowę w sprawie współadministrowania danymi.
Dzięki temu możliwe jest stworzenie spójnego sytemu ochrony danych osobowych u wszystkich
Współadministratorów.
Istotne dla Ciebie postanowienia zawartej przez nas umowy o współadministrowanie, znajdziesz poniżej:
1.

Twoje dane osobowe są
W S P Ó Ł A D M I N I S T R O W A N E przez podmioty wchodzące w skład
Grupy SpeedUp w celu: rozwijania marki „SpeedUp Venture Capital Group” poprzez stworzenie możliwości
kompleksowego świadczenia usług na jak najwyższym poziomie, przy wykorzystaniu innowacyjnych
rozwiązań oraz przy pomocy kadry posiadającej odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, w tym dążenie
do jednolitej obsługi klienta i zmniejszenie kosztów funkcjonowania poprzez synergię – na podstawie
Porozumienia o współadministrowaniu danymi.

2.

Wyciąg istotnych dla Ciebie postanowień Porozumienia o współadministrowaniu danymi jest dostępny
na życzenie. W tym miejscu wskazujemy, że:
a) za wykonanie obowiązku informacyjnego wobec Ciebie odpowiedzialna jest Speedup Management sp.
z o. o.,
b) za odpowiadanie na Twoje zapytania i realizację Twoich praw odpowiedzialna jest Speedup
Management sp. z o. o ,
c) powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w osobie Moniki Synoradzkiej, z którą kontakt
jest możliwy mailowo pod adresem gdpr@speedupgroup.com lub telefonicznie pod numerem +48 61
671 01 71, lub korespondencyjnie: ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska
d) ustaliliśmy następujący PUNKT KONTAKTOWY dla osób fizycznych, których dane osobowe są przez
nas Współadministrowane: SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań,
Polska, e-mail: gdpr@speedupgroup.com

WAŻNE! Pomimo wyznaczenia Punktu Kontaktowego, jesteś uprawniony do realizowania swoich praw wobec
każdego ze Współadministratorów. W takiej sytuacji Twoje żądanie zostanie przekazane przez
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Współadministratora do pani Moniki Synoradzkiej Inspektora Ochrony Danych w SpeedUp Venture Capital
Group, która odpowie na żądanie.
Każdy z Administratorów dokłada należytej staranności, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich
danych i do każdego z nich możesz zwrócić się ze wszelkimi pytaniami.
§3. Jak zbieramy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy je nam udostępnisz. Mogą to być na przykład dane przekazane nam w
kierowanej do nas korespondencji mailowej, czy składanych propozycjach inwestycyjnych, dane rejestracyjne
podane podczas zapisu na newsletter czy wskazane przy zawieraniu z nami umowy.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania naszej
Strony internetowych. Są to dane gromadzone przez stosowane na naszej stronie internetowej pliki cookie. Na
ten temat przeczytasz w odrębnym dokumencie, tj. naszej Polityce cookies.

§4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
PUNKT KONTAKTOWY SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska, e-mail:
gdpr@speedupgroup.com
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.
1.

Każda osoba, której dane dotyczą (podmiot danych), jest uprawniona do wniesienia do nas żądania o
zrealizowanie praw, o których mowa w art. 15 – 22 RODO, tj.:
A. prawa dostępu do danych,
B. prawa do sprostowania danych,
C. prawa do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
D. prawa do ograniczenia przetwarzania,
E. prawa do przenoszenia danych
F. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
G. prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania,
W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania
polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
H. prawo do wycofania zgody,
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
I. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
osobowych infolinia tel.: 606-950-000 ), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca
pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

2.

Żądania mogą być wnoszone:
a) drogą tradycyjną na adres: PUNKT KONTAKTOWY SpeedUp Venture Capital Group, ul. Św. Marcin
11/8, 61-803 Poznań, Polska;
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b) drogą elektroniczną na adres mailowy: gdpr@speedupgroup.com
c) osobiście w naszej siedzibie, tj. na ul. Św. Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska;
3.

Rozpatrujemy żądania osób, których dane dotyczą, z należytą starannością, uwzględniając przepisy prawa
oraz prawa i wolności innych osób, których dane mogą dotyczyć.
Przy zgłoszeniu żądanie powinieneś podać dane umożliwiające Twoją jednoznaczną identyfikację.
Nie odmawiamy podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą pragnącej wykonać prawa jej
przysługujące, chyba że nie jesteśmy w stanie jednoznacznie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą.
Bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielamy informacji o
działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten możemy przedłużyć o kolejne dwa
miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania
żądania poinformujemy Cię o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
Jeśli otrzymamy żądanie elektronicznie, w miarę możliwości informacje zwrotne także przekażemy
elektronicznie, chyba że zażądasz innej formy.
Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoim żądaniem, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie
miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
Komunikacja i działania podejmowane w związku z realizacją Twoich praw są, co do zasady, wolne od opłat.
Jeżeli jednak żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój
ustawiczny charakter, możemy:
pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia
komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
Jeżeli nie możemy jednoznacznie Cię zidentyfikować lub mamy uzasadnione wątpliwości co do Twojej
tożsamości, możemy zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia Twojej tożsamości.
Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania prośby o podanie dodatkowych informacji, ich nie uzupełnisz i
Twoja jednoznaczna identyfikacja będzie niemożliwa, wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. O terminie
do podania dodatkowych danych i konsekwencjach ich nie podania zostaniesz pouczony.
Informujemy o sprostowaniu, uzupełnieniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych
osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Twoje dane osobowe, chyba że byłoby to niemożliwe lub
wymagające niewspółmiernie dużego wysiłku.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

a)
b)
10.

11.

Więcej szczegółów o Twoich prawach znajdziesz poniżej.

A. Prawo dostępu do danych przysługujące osobie, której dane dotyczą.
1.

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane. Jeśli tak, masz prawo dostępu do
swoich danych oraz uzyskania informacji obejmujących:
a) cele przetwarzania,
b) kategorie zebranych danych,
c) wyszczególnienie odbiorców, którym zostaną lub zostały ujawnione dane,
d) planowany okres przechowywania danych lub kryteria ustalania tego okresu,
e) wskazanie o przysługujących Ci prawach, tj. prawie do sprostowania danych, usunięcia danych lub
ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawie do
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f) źródła danych, jeśli dane pochodzą z innego źródła niż od osoby, której dane dotyczą,
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2.

3.

4.

g) poinformowanie o występowaniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a
także znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane
dotyczą,
h) przekazanie informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem, jeśli dane są
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Możemy dostarczyć Ci kopię posiadanych Twoich danych osobowych. Pierwsza kopia danych jest
bezpłatna. Za każdą kolejną kopię danych możemy pobrać opłatę w wysokości wynikającej z kosztów
administracyjnych.
Jeżeli zwracasz się o kopię drogą elektroniczną - informacji udzielamy powszechnie stosowaną drogą
elektroniczną na adres e-mail, z którego przyszło zapytanie. Możesz poprosić o przekazanie kopii w inny
sposób.
Jeżeli przetwarzamy duże ilości informacji o Tobie – możemy poprosić najpierw o wskazanie, o jakie
konkretnie informacje chodzi.

B. Prawo do sprostowania danych.
1.
2.
3.

Możesz żądać niezwłocznego sprostowania Twoich - jeżeli dane są nieprawidłowe.
Możesz żądać uzupełnienia danych – jeżeli dane są niekompletne.
O sprostowaniu Twoich danych informujemy każdego odbiorcę, któremu ujawniono te dane osobowe,
chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

C. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
1.

2.

3.

Masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli:
a) dane osobowe nie są już nam potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
b) podstawa przetwarzania była Twoja zgoda i tę zgodę cofnąłeś (i nie mamy już innej podstawy prawnej
przetwarzania Twoich danych),
c) wniosłeś sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w Twoich indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania,
d) dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem,
e) dane osobowe musimy usunąć w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy,
Jeśli Twoje dane osobowe były przez nas upublicznione – podejmiemy działania w celu poinformowania
podmiotów, którym dane udostępniliśmy, o Twoim żądaniu. Działania te będą miały na celu usunięcie
wszelkich łącz do tych danych i ich kopii. Działania te podejmiemy w zakresie w jakim pozwoli nam na to
technologia i przy uwzględnieniu kosztów realizacji tych działań.
Twoje żądanie zostanie zrealizowane niezwłocznie, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne:
a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
b) do wywiązania się przez nas z ciążącego na nas prawnego obowiązku,
c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego,
d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do
celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi
lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania,
e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

D. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
1.

Masz prawo wnieść żądanie o ograniczenie przetwarzania Twoich danych, gdy:
a) kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych (wtedy ograniczymy przetwarzanie do czasu
sprawdzenia prawidłowości posiadanych Twoich danych),
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2.

3.
4.

b) przetwarzamy dane niezgodne z prawem, a mimo to sprzeciwiasz się ich usunięciu i w zamian żądasz
ograniczenia ich wykorzystywania,
c) my już nie potrzebujemy Twoich danych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń,
d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia przez nas, czyje prawa są nadrzędne
wobec dokonywanego przetwarzania – nasze czy Twoje;
Jeżeli ograniczymy przetwarzanie, to Twoje dane możemy przetwarzać (ale z wyjątkiem przechowywania):
– wyłącznie za Twoją zgodą,
– w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
– z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania poinformujemy Cię o tym.
O ograniczeniu przetwarzania danych informujemy każdy podmiot, któremu ujawniliśmy Twoje dane.
Czynimy to w zakresie w jakim jest to możliwe, przy uwzględnieniu wysiłku jaki musimy w to włożyć.

E. Prawo do przenoszenia danych.
Realizacja tego żądania nie zwalnia nas z obowiązku realizacji innych praw Tobie przysługujących.
Jeżeli przekazane dane będziesz przechowywać we własnym systemie informatycznych lub innym – jesteś
odpowiedzialny za znalezienie właściwych środków w celu zabezpieczenia tych danych.
1. Masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych.
2. Oznacza to, że masz prawo otrzymać te dane:
● w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie
● nadającym się do odczytu maszynowego.
3. Dotyczy to jednak tylko tych danych, które dostarczone nam zostały przez Ciebie.
4. Masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli:
a) Przetwarzamy te dane na podstawie zgody lub na podstawie umowy i
b) Przetwarzania dokonujemy w sposób zautomatyzowany.
5. Masz prawo zażądać, aby dane te zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi.
Spełnimy to żądanie, o ile będzie to technicznie możliwe.
6. Wykonanie prawa do przeniesienia danych nie wyklucza wniesienia przez Ciebie żądania o usunięcie
danych osobowych.
7. Prawo do przeniesienia danych nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej nam
powierzonej.

F. Prawo do sprzeciwu.
Dotyczy przetwarzania dokonywanego na podstawie naszego uzasadnionego interesu oraz
zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach,
w tym profilowania oraz przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego.
1.
a)
b)
c)
d)

Prawo sprzeciwu przysługuje, gdy przetwarzamy Twoje dane:
w interesie publicznym,
w ramach sprawowania władzy publicznej
na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu,
lub podlegają one profilowaniu
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i zaistnieje szczególna sytuacja uzasadniająca ten sprzeciw.
→ Wówczas sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie.
→ Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe.
→ Dane możemy przetwarzać dalej jedynie wtedy, gdy wykażemy istnienie ważnych prawnie
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności
dane te stanowią podstawę do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2.

Prawo sprzeciwu przysługuje Ci również wtedy, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego.
→ Wówczas sprzeciw możesz wnieść w dowolnym momencie.
→ Gdy otrzymamy sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane na potrzeby marketingu
bezpośredniego. Obowiązek ten zrealizujemy bez żadnych dodatkowych wyjątków. Zatem nie musi
zaistnieć żadna szczególna sytuacja, aby Twoje żądanie zostało zrealizowane.
→ Należy pamiętać, że pomimo takiego sprzeciwu, Twoje dane mogą być nadal przetwarzane w innych
celach.

3.

Praw sprzeciwu przysługuje również wtedy, gdy Twoje dane przetwarzamy do celów badań naukowych lub
historycznych lub do celów statystycznych.
→ Wówczas sprzeciw możesz wnieść, gdy zaistnieje jakaś szczególna sytuacja uzasadniająca ten
sprzeciw.
→ Sprzeciwu nie zrealizujemy, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przez nas zadania
realizowanego w interesie publicznym.

G. Prawo do niepodlegania zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowania.
W każdym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.
I.
II.

III.

IV.

V.

Masz prawo nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.
Uprawnienie nie dotyczy sytuacji, gdzie takie przetwarzanie:
a) jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy między nami a Tobą;
b) jest dozwolona prawem, któremu podlegamy, a prawo to przewiduje właściwe środki ochrony Twoich
praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub
c) opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.
Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Twoje dane będziemy profilować, masz
prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania – z przyczyn związanych z
Twoją szczególną sytuacją.
W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać te dane osobowe, chyba że wykażemy
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich
interesów, praw i wolności lub dane te są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli w ramach zautomatyzowanego podejmowania decyzji Twoje dane będziemy osobowe są
przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego - masz prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania.
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VI.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych
osobowych nie wolno nam już przetwarzać do takich celów.

H. Prawo do wycofania zgody.
Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
1. Jeżeli Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody – masz prawo w dowolnym momencie
wycofać wyrażoną zgodę.
2. Ważne, aby wiedzieć, że: Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

I.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, infolinia tel: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu,
miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.
1. Jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonujemy sprzecznie z prawem – to
możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzoru w stosunku do nas jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl, infolinia tel: 606 950 000. Skargę można wnieść także w
państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia
domniemanego naruszenia.
§5. Co się dzieje z Twoimi danymi, gdy:
A. składasz nam ofertę inwestycyjną:
Propozycja inwestycyjna, która trafia do nas rejestrowana jest w naszym programie CRM do zarządzania i
analizowania takich propozycji. Przekazane dane są analizowane przez naszych analityków (obejmuje to
przede wszystkim dane na temat zespołu, charakterystyki produktu, rynku docelowego, oferty inwestycyjnej).
Na tym etapie może zaistnieć potrzeba konsultacji propozycji z zewnętrznymi ekspertami - wówczas prosimy
Cię o zgodę na przekazanie Twoich danych do takich ekspertów. Następnie dokonywana jest kolejna analiza
przekazanych danych, która obejmuje analizę struktury udziałowej, przewagi konkurencyjnej, struktury i
dynamiki przychodów, opisu technologii, charakterystyki rynku docelowego, historii zespołu, strategii
sprzedaży itp.). Podczas dokonywanych analiz nie stosujemy w stosunku do Twoich
danych
zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w
tym profilowania. W międzyczasie prowadzimy z Tobą rozmowy lub spotkania i informujemy o potrzebie
otrzymania dodatkowych danych – ich przekazanie jest dobrowolne, ale niezbędne do dalszego prowadzenia
procesu. Brak przekazania tych danych powoduje odmowę dokonania inwestycji. Analiza kończy się
podjęciem przez nas decyzji o prowadzeniu dalszych rozmów zmierzających do inwestycji, bądź
podziękowaniu za inwestycję. Jeżeli my i Ty decydujemy się na podjęcie dalszych czynności zmierzających do
dokonania inwestycji, podpisujemy wówczas dokument o nazwie Term Sheet. Wraz z Term Sheet, przekażemy
Ci dalsze informacje na temat przetwarzania przekazanych nam danych albowiem proces ten będzie zależał
od naszych ustaleń w tym zakresie.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które nam udostępnisz – przeważnie są to Twoje dane kontaktowe jak: e-mail, telefon,
identyfikator LinkedIn, czasami zdjęcie (jeżeli jest elementem kierowanej do nas wiadomości). Wraz ze
złożoną nam ofertą inwestycyjną, przetwarzamy szereg danych związanych z tą ofertą. Są wśród nich dane o
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charakterze publicznym (nazwa firmy, jej krótki opis) oraz informacje prywatne (plan biznesowy, streszczenie
wykonawcze, plan finansowy, osiągnięcia, plan na przyszłość, opis pomysłu).
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?
Twoje dane są przetwarzane:
▪ w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę oraz prowadzenia
dalszej korespondencji w sprawie oferty – na podstawie Twojej zgody i w związku z czynnościami
zmierzającymi do zawarcia umowy; Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym
momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
▪ w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy inwestycyjnej oraz jeśli się na to
zdecydujemy – również w celu zawarcia umowy inwestycyjnej - na podstawie Twojego
zainteresowania naszymi usługami i podjętymi przez Ciebie czynności zmierzających do zawarcia
umowy;
▪ w celu umożliwienia szybkiej i sprawnej oceny Twoich kolejnych ofert inwestycyjnych nam
składanych, na podstawie analiz już dokonanych na podstawie wcześniej przekazanych danych –
na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – test równowagi dostępny na Twoje
życzenie. Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich
danych.
▪ w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie naszego
prawnie uzasadnionego interesu - test równowagi dostępny na Twoje życzenie. Przysługuje Ci
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.
Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych?
Twoje dane udostępniamy:
▪ podmiotom wchodzącym w skład Grupy SpeedUp, na podstawie Porozumienia o
współadministrowaniu danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy
SpeedUp dostępny na życzenie.
▪ podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: naszemu usługodawcy
hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania CRM, podmiotom świadczącym na naszą
rzecz usługi wsparcia IT, w tym:
dostawcy pakietu aplikacji dla firm Google Workspace, w tym 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.
Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.
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 ze stosowaniem na naszej stronie plików cookie - więcej w Polityce cookies;
▪ w związku z korzystaniem z pakietu aplikacji usług Google dla firm, w tym poczty elektronicznej,
gdzie siedziba firmy Google LLC znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
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▪

w związku z korzystaniem oprogramowania do zarządzania projektami o nazwie „ASANA”
dostarczanego przez Asana Inc., której siedziba znajduje się pod adresem 1550 Bryant Street, Suite
200, San Francisco, CA 94103.

Korzystanie przez nas z usług firmy Google LLC oraz Asana Inc., które posiadają siedzibę w USA i korzystają z
infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej, może powodować dokonywanie transferu Twoich danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Twoich danych w wyżej
wymienionym państwie trzecim będzie odpowiednio firma Google LLC lub Asana Inc., którym powierzyliśmy
przetwarzanie Twoich danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu.
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. Otóż wszystkie usługi Google oraz Asana mają
wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane i pozwalają
wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed
nieuprawnionym 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 czy Asana. Stosowane jest ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele
Google lub Asana, 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 przez nas z pakietu aplikacji usług Google
dla firm znajdziesz tutaj:
https://workspace.google.pl/intl/pl/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania ASANA
znajdziesz tutaj: https://asana.com/security-statement
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.
Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
▪ zawsze przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do czasu
cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
▪ dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofniesz zgodę na przetwarzanie danych albo
ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
▪ dane przekazane nam w celu zawarcia umowy inwestycyjnej przechowujemy przez 10 lat od
podjęcia decyzji o złożeniu oferty inwestycyjnej lub odmowie jej złożenia - okres 10 lat jest okresem
odpowiadającym cyklowi gospodarki, w którym wracacie do nas z kolejnymi ofertami
inwestycyjnymi, a posiadanie analiz poprzednio przekazanych nam danych umożliwia szybsze i
sprawniejsze dokonanie oceny Waszych nowych ofert inwestycyjnych.
Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania
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Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu nawiązania kontaktu lub udzieleniu odpowiedzi na
pytania czy w celu analizy Twojej oferty inwestycyjnej - podanie danych ma charakter dobrowolny.
Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi/
analizy ofert inwestycyjnej.
Do zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać
wykonana. Nie podanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy
mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na
nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy,
wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili.
UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
B. Kiedy aplikujesz do organizowanych przez nas programów, np. akceleracyjnych:
Niniejsza Polityka nie odnosi się do przetwarzania danych, które przekazujesz nam w ramach aplikowania do
udziału w organizowanych przez nas programach np. akceleracyjnych. Zasady przetwarzania Twoich danych
w związku z aplikowaniem opisywane są w regulaminie takich programów lub w innych dokumentach, z
którymi zapoznasz się przed podjęciem decyzji o aplikowaniu. Zasady te mogą różnić się od tych opisanych
poniżej, w szczególności w zakresie kręgu podmiotów, które mają dostęp do Twoich danych, celów
przetwarzania oraz sposobów ich przetwarzania.
C. Kiedy kontaktujesz się z nami w innych sprawach:
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które nam udostępnisz – przeważnie są to Twoje dane kontaktowe jak: e-mail, telefon,
oraz treść zapytania.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?
Twoje dane są przetwarzane:
▪ w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, na podstawie Twojej zgody
wyrażonej poprzez przesłanie zapytania i wskazania w nim swojego adresu e-mail Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
▪ jeżeli Twój kontakt ma na celu zawarcie umowy – Twoje dane będziemy przetwarzać w celu
podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia;
▪ w celu zawarcia umowy świadczenia na Twoją rzecz usług w ramach prowadzonej przez nas
działalności - na podstawie Twojego zainteresowania naszymi usługami i podjętych przez
Ciebie czynności zmierzających do zawarcia umowy;
▪ w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami– na podstawie
naszego prawnie uzasadnionego interesu - test równowagi dostępny na Twoje życzenie.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.
Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych?
Twoje dane udostępniamy:
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podmiotom wchodzącym w skład Grupy SpeedUp, na podstawie Porozumienia o
współadministrowaniu danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy
SpeedUp dostępny na życzenie.
▪ podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym: naszemu usługodawcy
hostingowemu, naszemu dostawcy oprogramowania CRM, podmiotom świadczącym na naszą
rzecz usługi wsparcia IT, w tym:
dostawcy pakietu aplikacji dla firm Google Workspace, w tym 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.
▪

Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.
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 ze stosowaniem na naszej stronie plików cookie - więcej w Polityce cookies;
▪ w związku z korzystaniem z pakietu aplikacji usług Google dla firm, w tym poczty elektronicznej,
gdzie siedziba firmy Google LLC znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
▪ w związku z korzystaniem oprogramowania do zarządzania projektami o nazwie „ASANA”
dostarczanego przez Asana Inc., której siedziba znajduje się pod adresem 1550 Bryant Street, Suite
200, San Francisco, CA 94103.
Korzystanie przez nas z usług firmy Google LLC oraz Asana Inc., które posiadają siedzibę w USA i korzystają z
infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej, może powodować dokonywanie transferu Twoich danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Twoich danych w wyżej
wymienionym państwie trzecim będzie odpowiednio firma Google LLC lub Asana Inc., którym powierzyliśmy
przetwarzanie Twoich danych osobowych jako podmiotowi przetwarzającemu.
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. Otóż wszystkie usługi Google oraz Asana mają
wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje dane i pozwalają
wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane chronione są przed
nieuprawnionym 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 czy Asana. Stosowane jest ograniczenie dostępu do danych osobowych. Mają go tylko przedstawiciele
Google lub Asana, 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 przez nas z pakietu aplikacji usług Google
dla firm znajdziesz tutaj:
https://workspace.google.pl/intl/pl/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
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Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania ASANA
znajdziesz tutaj:
https://asana.com/security-statement
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.
Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
▪ zawsze przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do czasu
cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
▪ dane pozyskane w celu udzielenia odpowiedzi przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia
odpowiedzi/wyjaśnienia sprawy lub do czasu, aż cofniesz zgodę na przetwarzanie danych albo
ustalimy, że dane się zdezaktualizowały,
Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania
Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu nawiązania kontaktu lub udzieleniu odpowiedzi na
pytania - podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją nie podania danych będzie brak
możliwości nawiązania kontaktu/ udzielenia odpowiedzi.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy,
wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili.
UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
D. zapisujesz się na nasz newsletter:
Pamiętaj, że nie współadministrujemy danymi osób subskrybujących newsletter. Administratorem Twoich
danych w związku z subskrypcją newslettera jest: Speedup Management sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu
(61-803 Poznań) przy ul. św. Marcin 11/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem
KRS
0000265669,
NIP
7781440558,
REGON
30043371200000,
e-mail:
gdpr@speedupgroup.com.
W celu zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony
Danych w osobie Pani Moniki Synoradzkiej, z którą kontakt jest możliwy mailowo pod adresem
GDPR@speedupgroup.com lub telefonicznie pod numerem +48 61 671 01 71, lub korespondencyjnie: ul. Św.
Marcin 11/8, 61-803 Poznań, Polska.
Jakie dane osobowe są przetwarzane?
Formularz umożliwia podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska. Do zapisu wystarczy podanie adresu e-mail.
Brak podania adresu uniemożliwi zapis. Brak podania imienia lub nazwiska nie ma wpływu na skuteczność
zapisu.
Na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane oraz w jakich celach?
Twoje dane są przetwarzane w celu przesyłania na wskazany adres e-mail informacji handlowych i
marketingowych, w formie Newslettera,
dotyczących SpeedUp Venture Capital Group oraz spółek
wchodzących w skład SpeedUp Venture Capital Group - na podstawie Twojej zgody.
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Komu udostępniane są Twoje dane – odbiorcy danych?
Twoje dane udostępniamy:
a) podwykonawcom, czyli podmioty, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: nasi usługodawcy hostingowi,
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi wsparcia IT;
b) dostawcy pakietu aplikacji dla firm Google Workspace, w tym poczty elektronicznej, tj. Google LLC
której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
c) dostawcy oprogramowania do zarządzania bazą newsletter, tj. The Rocket Science Group LLC
której siedziba znajduje się pod adresem 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308
USA;
d) urzędom, organom państwowym i organom administracji w zakresie w jakim jest to wymagane
przez przepisy prawa.
Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.
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 ze stosowaniem na naszej stronie plików cookie - więcej w P
 olityce cookies;
▪ w związku z korzystaniem z pakietu aplikacji usług Google dla firm, w tym poczty elektronicznej,
gdzie siedziba firmy Google LLC znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA.
▪ w związku z korzystaniem oprogramowania do zarządzania newsletterem, dostarczanego przez
The Rocket Science Group LLC której siedziba znajduje się pod adresem 675 Ponce de Leon Ave
NE Suite 5000. Atlanta, GA 30308 USA.
Korzystanie przez nas z usług firmy Google LLC oraz The Rocket Science Group LLC., które posiadają siedzibę
w USA i korzystają z infrastruktury technicznej tam zlokalizowanej, może powodować dokonywanie transferu
Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. W takim przypadku odbiorcą Twoich
danych w wyżej wymienionym państwie trzecim będzie odpowiednio firma Google LLC lubThe Rocket Science
Group LLC., którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych jako podmiotowi
przetwarzającemu.
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. Otóż wszystkie usługi Google oraz The Rocket
Science Group LLC mają wbudowane zaawansowane funkcje zabezpieczeń, które nieustannie chronią Twoje
dane i pozwalają wykrywać i automatycznie blokować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Dane
chronione są przed nieuprawnionym 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 czy The Rocket Science Group LLC. Stosowane jest ograniczenie dostępu do danych
osobowych. Mają go tylko przedstawiciele Google lub The Rocket Science Group LLC, 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 przez nas z pakietu aplikacji usług Google
dla firm znajdziesz tutaj:
https://workspace.google.pl/intl/pl/security/?secure-by-design_activeEl=data-centers
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Więcej o bezpieczeństwie Twoich danych w związku z korzystaniem przez nas z oprogramowania ASANA
znajdziesz tutaj:
https://mailchimp.com/about/security/
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.
Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, przy
czym nie dłużej niż DO CZASU COFNIĘCIA ZGODY LUB ZGŁOSZENIA SPRZECIWU lub zaprzestania
wydawania Newslettera.
Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?
Aktualnie nie stosujemy w stosunku do Twoich danych zautomatyzowanego przetwarzania polegającego na
podejmowaniu decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania. Informujemy jednak, że technika
stosowana przy przesyłaniu newsletterów umożliwia nam ustalenie, czy i kiedy wiadomość e-mail została
otwarta przez subskrybenta oraz które z linków zawartych w wiadomości e-mail zostały przez niego
aktywowane. Takie informacje zapisywane są przez system newslettera i analizowane przez nas w celu
optymalizacji dostarczania newslettera i lepszego dostosowania treści przyszłych newsletterów do
zainteresowań subskrybentów.
Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez podania adresu e-mail, nie będzie możliwe
przekazywanie Newslettera.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy,
wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili.
UWAGA! Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
E. Korzystasz z naszej strony www.speedupgroup.com:
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy dane, które zbierają pliki cookie umieszczone na naszej Stronie. 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. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być
przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, opisanych powyżej.
Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Więcej w
naszej Polityce cookies.
Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane oraz w jakich celach to czynimy?
Jeżeli przeglądasz nasze Strony - przetwarzanie danych osobowych pochodzących z plików cookies odbywa
się:
▪ w celach analitycznych i statystycznych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
polegającego na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy
stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług - test równowagi dostępny na Twoje życzenie.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.
Więcej w Polityce cookies.
Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych
(specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego
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informację na temat obsługi Strony). Zebrane w logach informacje przetwarzamy również w celach
technicznych w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z
wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania
nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
Komu udostępniamy Twoje dane – odbiorcy danych?
Twoje dane udostępniamy:
▪ podmiotom wchodzącym w skład Grupy SpeedUp, na podstawie Porozumienia o współadministrowaniu
danymi – aktualny wykaz podmiotów wchodzących w skład Grupy SpeedUp dostępny na życzenie.
▪ w momencie załadowania Strony - instalowane są w Twoim urządzeniu końcowym pliki cookie dostawców
zewnętrznych, które zbierają dane na Twój temat i ujawniają je tym dostawcom – więcej na ten temat w
Polityce cookies.
▪ urzędom, organom państwowym i organom administracji w zakresie w jakim jest to wymagane przez
przepisy prawa.
Szczegółowy spis odbiorców danych dostępny jest na Twoje życzenie.
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 ze stosowaniem na naszej stronie plików cookie - więcej w P
 olityce cookies;
Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?
▪ zawsze przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, przy czym nie dłużej niż do czasu
cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu;
▪ w przypadku danych zebranych przez pliki cookie – w zależności od danego pliku cookie – więcej
w Polityce cookies.
Jak profilujemy i targetujemy Twoje dane?
Na naszej Stronie nie umieszczamy reklamy targetowanej oraz reklamy profilowanej.
Czy podanie danych jest obowiązkowe czy dobrowolne?
W przypadku załadowania naszej Strony do przeglądania pobieramy tylko te dane, które są niezbędne do jej
wyświetlenia – bez ich pobrania wyświetlenie strony będzie niemożliwe oraz te, których pobranie opieramy na
naszym prawnie uzasadnionym interesie (o ile nie została wykluczona ta możliwość przez odpowiednie
skonfigurowanie przeglądarki). Więcej w P
 olityce cookies.
Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania Twoich danych.
F. Klikasz wtyczki mediów społecznościowych umieszczonych na naszej Stronie lub korzystasz z
naszych kont w social media:
Na naszej Stronie stosowane są tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych takich jak:
Facebook, Twitter, LinkedIn, Crunchbase, Angel.co. Po wejściu przez użytkownika na stronę, dane nie są
automatycznie przesyłane do ww. sieci społecznościowych. Dane będą przesyłane do sieci
społecznościowych tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie odpowiedni przycisk sieci społecznościowej.
W takim przypadku przeglądarka rozpocznie połączenie z serwerami danej sieci społecznościowej. Klikając na
odpowiedni przycisk (np. IKONĘ danej sieci społecznościowej) użytkownik zgadza się, aby jego przeglądarka
wygenerowała link do serwerów danej sieci społecznościowej i przekazała dane o użytkowniku do
odpowiedniego operatora sieci społecznościowej i vice versa. Nie mamy wpływu na charakter i zakres danych
gromadzonych przez sieci społecznościowe.
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Dostawca sieci społecznościowej przechowuje zebrane dane o użytkowniku jako profil użytkownika i
wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub projektowania strony zorientowanej na
odbiorców. Taka ocena odbywa się w szczególności (również dla niezalogowanych użytkowników) w celu
przygotowania uczciwej reklamy dla odbiorców oraz w celu informowania innych użytkowników sieci
społecznościowej o działaniach użytkownika na naszej stronie internetowej. Użytkownik ma prawo sprzeciwu
wobec tworzenia profili użytkowników, przy czym należy skontaktować się z dostawcą odpowiedniej wtyczki w
celu skorzystania z tego prawa. Dzięki wtyczkom oferujemy możliwość interakcji z sieciami
społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej
interesującą.
Dane są przesyłane niezależnie od tego, czy użytkownik posiada konto u dostawcy wtyczek i czy jest tam
zalogowany. Jeżeli użytkownik 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 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:
▪ Facebook– dostawcą jest Facebook Inc.
▪ Twitter – dostawcą jest Twitter Inc.
▪ LinkedIn – dostawcą jest LinkedIn Inc.
▪ Crunchbase – dostawcą jest Crunchbase Inc. z siedzibą w San Francisco, USA.
▪ Angel.co – dostawcą jest ngelList Holdings, LLC z siedzibą w San Francisco, USA.
Dostawcy Ci przetwarzają Twoje dane dla własnych, nie znanych nam celów - jako odrębni od nas
administrator danych. Przetwarzanie powoduje dokonywanie transferu Twoich danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy na zasadach wskazanych w politykach prywatności tych dostawców.
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. Poniżsi dostawcy dostarczą użytkownikowi dalszych informacji na temat praw
użytkownika w tym zakresie i ustalą opcję ustawień w celu ochrony jego prywatności.
▪ Facebook – h
 ttps://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
▪ Twitter – h
 ttps://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.
Jednocześnie jesteśmy Administratorem Twoich danych, które zbieramy w związku z korzystaniem przez
Ciebie z naszych profili i kont na portalach społecznościowych. Więcej o tym przetwarzaniu w poszczególnych
klauzulach informacyjnych RODO dla poszczególnych kont: Facebook, Twitter, LinkedIn. Zasady przetwarzania
Twoich danych osobowych, ich udostępniania, czasu przetwarzania, zależą od konta z jakiego korzystasz. W
przypadku korzystania z naszych kont w social media podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak
konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania
komentarzy.
§6. Zmiany w Polityce Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce, co może wynikać z potrzeby
dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też
rozszerzenia naszej oferty. W związku z powyższym, o wszelkich istotnych zmianach niniejszej Polityki
będziemy informować stosownym komunikatem na naszych stronach. Komunikat będzie przedstawiany w
sposób widoczny, będzie informował o treści wprowadzonych zmian i ich konsekwencji dla Państwa danych.
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Każdorazowo termin wprowadzenia zmiany będzie ustalany tak, aby komunikat o nich pojawił się z
odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym zapoznanie się z treścią komunikatu, rozważeniem charakteru i
wpływu zmian na przetwarzanie Państwa danych. Termin będzie miał na uwadze konieczność stworzenia
odpowiednich granic czasowych na wykonanie przez Państwa swoich praw przewidzianych w RODO (np.
wycofanie zgody lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania).

