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Postanowienia ogólne 

 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez użytkowników jest Fast Business Angels 

 z siedzibą w Kleszczowie, ul. Jarzębinowa 6, 97-410 Kleszczów, e-mail: kontakt@fastba.pl. Fast 

Business Angels zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego 

klienta Fast Business Angels i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności 

znajdująca się na stronie fastba.pl. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową 

zasadę: Fast Business Angels nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy 

adresowych klientów/użytkowników swojej platformy. 

 

Dane Osobowe 

 

W czasie korzystania z platformy Fast Business Angels możesz zostać poproszony o podanie niektórych 

swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz 

proszony, to np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. W przypadku formularza zgłoszenia 

projektu biznesowego lub chęci dołączenia do sieci jako inwestor będziesz proszony o podanie większej 

ilości danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do świadczenia naszych 

usług. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Wszystkie dane 

osobowe, zarówno pomysłodawców lub przedsiębiorców oraz inwestorów przetwarzane są zgodnie  

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Nie są udostępniane osobom trzecim. 

 

Zamawianie materiałów edukacyjnych 

 

Zakup elektronicznych materiałów należących do Fast Business Angels autorstwa Oskara Jażdżyka 

wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe, 

aby można było wysłać danemu czytelnikowi materiały. Imię pozwala Fast Business Angels zwracać się 

do czytelnika po imieniu. 

 

Wysyłanie projektu biznesowego 

 

Możliwość wysłania projektu biznesowego do Fast Business Angels wymaga podania w odpowiednim 

formularzu wymaganych danych, aby zespół Fast Business Angels mógł dokonać szczegółowej analizy 

danego przedsięwzięcia biznesowego. W przypadku płatności za możliwość wysłania projektu lub 

nabycia materiałów edukacyjnych obsługę klienta przejmuje Dotpay. W tym przypadku tylko system 

Dotpay zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze Dotpay znajdują 

się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.  

 

 

Cookies (Ciasteczka) 

mailto:kontakt@fastba.pl


 

Niektóre obszary serwisów należących do Fast Business Angels mogą wykorzystywać cookies, czyli 

małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do 

poprawnego korzystania z serwisu. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika 

i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich 

 z dysku. 

 

Wyłączenie Odpowiedzialności 

 

Platforma Fast Business Angels została stworzona, aby pomagać jednoczyć ze sobą dwie 

zainteresowane strony tj. pomysłodawców i/lub przedsiębiorców oraz prywatnych inwestorów. Fast 

Business Angels, w tym zarządzający Fast Business Angels nie ponoszą odpowiedzialności wobec 

pomysłodawcy lub przedsiębiorcy za brak pozyskania inwestora dla nadesłanego przedsięwzięcia. Fast 

Business Angels, w tym Zarządzający Fast Business Angels nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje  

i rezultaty podjęte przez inwestorów. Odpowiedzialność sieci Fast Business Angels, w tym 

Zarządzającego Fast Business Angels jest wyłączona w przypadku, kiedy inwestor podjął własną decyzję 

co do inwestycji w dane przedsięwzięcie oraz w przypadku, kiedy postanowił nie inwestować w 

przedsięwzięcie. Przykładamy wielką wagę do sprawdzenia każdego pozytywnie ocenionego 

przedsięwzięcia, lecz nie ponosimy odpowiedzialności za jakość, aktualność i prawdziwość danych 

przekazywanych przez pomysłodawców lub przedsiębiorców oraz inwestorów Fast Business Angels. 


