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PRIVĀTUMA POLITIKA
Personas datu aizsardzība
Datu subjekts – tas ir klients - fiziska persona - vai ar klientu saistīta persona (piemēram,
klienta pārstāvis, laulātais).
Personas datu pārzinis – IPAS INVL Asset Management, uzņēmuma reģistrācijas numurs
40003605043, juridiskā adrese Rīga, Smilšu iela 7-1 (turpmāk tekstā – Sabiedrība).
Personas datu saņēmējs - ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai
cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav.
Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu
saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem;
minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu
aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.
Personas dati – jebkura informācija kas attiecas uz fizisku personu kā datu subjektu, kura
identitāte ir zināma vai ir tieši vai netieši nosakāma izmantojot tādus datus kā personas
kods vai arī vienu vai vairākas specifiskas fiziskas, psiholoģiskas, ekonomiskas, kultūras
vai sociāla rakstura īpašības.
Personas datu apstrāde – jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot datu
vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, grupēšanu, pārveidošanu
(papildināšana vai labošana), nodošanu, publicēšanu, izmantošanu, loģisku un/vai
aritmētisku operāciju veikšanu, meklēšanu, izplatīšanu, izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu,
kā arī citas darbības vai darbību kopumu.
Sabiedrība apstrādā datu subjekta personas datus (parasti, bet ne tikai, vārds, uzvārds un
personas kods, e-pasts), kuri ir iegūti no klienta, kurš izmanto vai plāno izmantot
Sabiedrības pakalpojumus. Ja datu subjekts nepiekrīt tā personas datu apstrādei, tad viņam
Sabiedrības pakalpojumi var nebūt pieejami.
Personas datu apstrādes pamatojums Sabiedrībā var būt ar datu subjektu noslēgtā līguma
izpilde, datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei, vai arī ar Sabiedrībai saistošo
likumos noteikto pienākumu veikšana.
Sabiedrība veic datu subjekta personas datu apstrādi šādos nolūkos (ieskaitot, bet ne tikai,
situācijas, kad ir saņemta atsevišķa datu subjekta piekrišana personas datu apstrādei):
•
•
•
•
•
•

lai nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumu sniegšanu vai veiktu citas ar Sabiedrībai
saistošu likumdošanu noteiktas darbības;
lai informētu klientu par pakalpojumu līgumiem, kuri noslēgti ar Sabiedrību vai ar
kādu INVL grupas uzņēmumu;
lai informētu datu subjektu par Sabiedrības vai INVL grupas uzņēmumu
pakalpojumiem;
lai saņemtu informāciju no datu subjekta saistībā ar Sabiedrības vai INVL grupas
uzņēmumu pakalpojumiem;
lai izvērtētu Sabiedrības līgumu un Sabiedrības sniegto pakalpojumu noslēgšanas
un īstenošanas kvalitāti;
lai noskaidrotu viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, klientu apkalpošanu un tās
kvalitāti, kā arī lai veiktu tirgus izpēti;
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•

•
•

lai analizētu un paredzētu datu subjekta ieradumus, vajadzības un darbības saistībā
ar Sabiedrības pakalpojumu izmantošanu, cenšoties nodrošināt kvalitatīvu klientu
apkalpošanu un piemērotus personalizētus piedāvājumus;
lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu;
izmantošanai nolūkiem, kuri nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība:
•

•
•

pēc datu subjekta identitātes noteikšanas, sniedz informāciju saistībā ar datu
subjekta personas datu apstrādi un personas datu saturu, kā arī sniedz informāciju
par datu iegūšanas avotu, nolūku, kādā veidā personas dati tiek apstrādāti un kam
tie tiek sniegti;
veic labojumus datu subjekta personas datos, kuri ir neprecīzi, nepilnīgi vai
nepareizi, un/vai pārtrauc šo personas datu apstrādi, izņemot to aizsardzību;
iznīcina datu subjekta personas datus, kuru vākšana bijusi nelikumīga vai pārtrauc
personas datu apstrādi, izņemot to aizsardzību.

Datu subjektam ir tiesības nepiekrist:
•

•

datu subjekta personas datu apstrādei, apņemoties iesniegt ar likumu pamatotu
atteikumu Sabiedrības datu apstrādes piekrišanai rakstiski vai citā veidā, kas ļauj
identificēt personu, ja datu subjekts secina, ka Sabiedrība nelikumīgi veic datu
subjekta personas datu apstrādi.
datu subjekta personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, ar tiesībām nenorādīt
šāda piekrišanas atteikuma iemeslus.

Sabiedrība apņemas:
•

•

veikt, kā arī tiekties, lai citas personas, kurām var tikt nodoti personas dati, arī veiktu
nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu
Sabiedrības saņemto personas datu aizsardzību pret netīšu vai nelikumīgu
iznīcināšanu, izmaiņu veikšanu, izpaušanu vai jebkuru citu nelikumīgu personas
datu apstrādi;
nodrošināt personas datu aizsardzību līguma darbības laikā, kā arī pēc līguma
pātraukšanas atbilstoši likumdošanai.

Datu subjekts var iepazīties ar Sabiedrības personas datu apstrādes nolūkiem un datu
apstrādātājiem Sabiedrības juridiskajā adresē: Smilšu iela 7-1, Rīga, LV-1050.
Personas datu glabāšanas periods
Personas dati tiek apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods ir pamatots
ar līgumu, Sabiedrības leģitīmajām interesēm vai ar normatīvajiem tiesību aktiem
uzliktajiem pienākumiem (piemēram, likumiem grāmatvedības jomā, noziedzīgi iegūtu
līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanā, noilgumu, civiltiesībām u.tml.)
Sīkdatnes
Sīkdatnes ir noteikta informācija, kura tiek saglabāta personas datorā, kura apmeklē
Sabiedrības mājas lapu. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai atpazītu apmeklētāju, kurš iepriekš
ir apmeklējis šo tīmekļa lapu, lai savāktu tīmekļa lapas lietotāju plūsmas statistiku, kā arī ar
mērķi uzlabot darbību funkcionalitāti klientu servisa vietnē. Noklusējuma iestatījumu
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ietvaros lielākā daļa pārlūkprogrammu akceptē sīkdatnes. Tomēr tīmekļa lapas apmeklētāji
var izslēgt sīkdatņu lietošanu mainot pārlūkprogrammas iestatījumus. Tāpat
pārlūkprogrammas iestatījumi var tikt iestatīti tā, lai akceptētu tikai noteiktu sīkdatņu
lietošanu vai ikreiz attēlotu paziņojumu ar izvēli atļaut vai bloķēt sīkdatņu saglabāšanu
datorā. Jāņem vērā, ka bloķējot sīkdatņu izmantošanu, daļa tīmekļa lapas funkciju nebūs
pieejamas.
Sīkdatnes, kuras tiek izmantotas tīmekļa lapā www.invl.com:
Sīkdatnes
nosaukums
INVLAPP

_dc_gtm_UA

_ga

_dv_gmt_UA

Izmantošanas mērķis

Izveidošanas
Beigu
brīdis
termiņš
Tiek
izmantotas,
lai Ienākot fondu 1 stunda
nodrošinātu tīmekļa lapas sadaļā
funkcionalitāti.
Tiek izmantotas, lai savāktu Ienākot
10
statistikas datus par lietotāja tīmekļa lapā
minūtes
darbībām tīmekļa vietnē;
savāktie dati tiek izmantoti
lietotāja vajadzību analīzei,
piedāvājumu optimizēšanai,
kā arī lai uzlabotu pieeju
informācijai.
Sīkdatņu
nodrošinātājs: Google Tag
Manager.
Tiek izmantotas, lai savāktu Ienākot
2 gadi
informāciju par tīmekļa tīmekļa lapā
vietnes lietotāju plūsmu;
savāktie dati tiek izmantoti
ziņojumiem un tīmekļa lapas
uzlabošanas nolūkos.
10
minūtes

Izmantotie
dati
Unikāls ID
Unikāls ID

IP adreses
un unikāli ID
numuri tiek
izmantoti
uzskaitei,
nodrošinot
statistikas
rezultātus.
Skaitītāji
darbojas
izmantojot
Google
Analytics.

