
Konfidencialitātes politika 

Personas datu aizsardzība 

Personas datu subjekts ir personas dati, kas attiecas uz uzņēmuma klientu kā fizisku 
personu vai kādu, kas saistīts ar klientu (klienta pārstāvis, laulātais vai partneris). 

Personas datu apstrādātājs ir UAB INVL Asset Management, uzņēmuma kods  
126263073, juridiskā adrese Gyneju g. 14, Vilnius (turpmāk tekstā – Sabiedrība).  

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz fizisku personu, kuras personība 
ir zināma vai var tikt tieši vai netieši noteikta, izmantojot datus, piemēram, personas 
kodu, vai arī vienu vai vairākus specifiskus atribūtus no fiziskā, fizioloģiskā, 
psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā viedokļa. 

Datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem veikta darbība: datu vākšana, 
reģistrēšana, uzkrāšana, uzglabāšana, klasifikācija, grupēšanas kombinācija, 
modifikācija (papildināšana vai labošana), publiskošana, izmantošana, loģiska un / vai 
aritmētiska darbība, meklēšana, izplatīšana, iznīcināšana vai cita veida darbība, vai 
darbību kopums. 

Sabiedrība apstrādā subjekta personas datus  (parasti vārdu, uzvārdu un personas 
kodu, bet neaprobežojoties ar to), kuri tiek iegūti no klienta, kas izmanto vai  plāno 
izmantot uzņēmuma pakalpojumus. Ja datu subjekts nepiekrīt sniegt savus 
personīgos datus, tad pēc sabiedrības domām pakalpojums var netikt sniegts. 

Sabiedrība apstrādā datu subjekta datus šādām vajadzībām (ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar gadījumiem, kad atsevišķa piekrišanu datu apstrādei tiek iegūta 
no datu subjektiem): 

• lai nodrošinātu Sabiedrības pakalpojumus vai veiktu citas darbības, kuras 
paredzētas tiesību aktos, kas attiecas uz Sabiedrības darbību; 

• lai informētu klientu par tā pakalpojumu līgumiem ar Sabiedrību vai ar INVL 
Grupas uzņēmumiem; 

• lai informētu datu subjektu par Sabiedrības pakalpojumiem vai INVL Grupas 
uzņēmumiem; 

• lai iegūtu informāciju no datu subjekta par pakalpojumiem no Sabiedrības vai 
no INVL Grupas uzņēmumiem; 

• lai veiktu video novērošanu, lai nodrošinātu Sabiedrības un Sabiedrības 
klientiem piederošo īpašumu; 

• lai novērtētu cik kvalitatīvi ir noslēgti un īstenoti Sabiedrības līgumi par 
pakalpojumiem, ko sniedz Sabiedrība (piemēram, tālruņa sarunu 
ierakstīšana),  izteikt viedokli par sniegtajiem pakalpojumiem, klientu 
apkalpošanu un tās kvalitāti, kā arī veikt tirgus pētījumus; 

• lai analizētu un prognozētu ieradumus, vajadzības un operācijas ko veic datu 
subjekti, izmantojot Sabiedrības pakalpojumus, cenšoties nodrošināt 
vispiemērotāko klientu apkalpošanu un individuālu pieeju; 



• lai nepieļautu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma 
finansēšanu; 

• citiem likumīgiem mērķiem, kā noteikts Lietuvas Republikas tiesību aktos. 

Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt, lai Sabiedrība: 

• pēc personas datu subjekta identitātes noteikšanas, iepazīstināt datu 
subjektu ar viņa personas datiem, kas tiek apstrādāti un informēt viņu par 
to saturu, kā arī no kādiem avotiem dati tika iegūti, kādiem mērķim 
izmantoti, kā tiek apstrādāti un kam tiks iesniegti; 

• labot subjekta personas datus, kas ir kļūdaini, nepilnīgi vai neprecīzi, un / 
vai apturēt šādu personas datu apstrādi, izņemot to aizsardzību; 

• likvidēt datu subjekta personas datus, kuri ir iegūti nelikumīgi vai apturēt 
personas datu apstrādi, izņemot to aizsardzību. 

Datu subjektam ir tiesības nepiekrist: 

• personas datu apstrādei, apņemoties iesniegt Sabiedrībai savu juridiski 
pamatotu atteikumu no piekrišanas datu apstrādei rakstiski vai tādā veidā, lai 
datu subjektu identitāti būtu iespējams noteikt, ja datu subjekts secina, ka 
Sabiedrība viņu datus apstrādā nelikumīgi; 

• personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkiem, ar tiesībām nenorādīt 
šāda datu apstrādes atteikuma iemeslu. 

Sabiedrība apņemas: 

• censties, ka citas personām, kuru personas dati var tik ievākti, tiek piemēroti 
organizatoriskie un tehniskie pasākumi, lai aizsargātu personas datus, kas 
saņemti no Sabiedrības neparedzētas vai nelikumīgas likvidēšanas, 
pārveidošanās, izpaušanas vai jebkuriem citiem nelikumīgiem procesiem; 

• nodrošināt, ka personu dati ir aizsargāti visā vienošanās spēkā esamības laikā 
un uz laiku, kas noteikts saskaņā ar likumu, pēc vienošanas izbeigšanās.  

Datu subjekti var iepazīties ar tiem mērķiem, kādiem uzņēmums apstrādā personas 
datus Personas Datu Kontroles Valsts Reģistrā, kuru uztur Valsts datu aizsardzības 
inspekcija un ir publiski pieejama tīmekļa vietnē www.ada.lt.  

Sīkdatnes 

Sīkdatnes ir informācija, kas ir saglabāta datorā, personai apmeklējot uzņēmuma 
tīmekļa lapu un klienta servisa lapu. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai identificētu 
apmeklētāju, kurs iepriekš apmeklējis majas lapu un apkopotu mājas lapas 
datplūsmas statistikas datus, kā arī ar mērķi uzlabot tās funkcionalitāti. Saskaņā ar 
noklusējuma iestatījumiem, vairākums pārlūkprogrammu akceptē sīkdatnes.  Tomēr 
apmeklētājiem ir iespēja izslēgt sīkfailus, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus.  
Pārlūka iestatījumus var arī iestatīt, lai pieņemtu tikai dažas sīkdatnes, vai rādītu 
brīdinajumu katru reizi un piedāvātu izvēlēties, vai atļaut sīkdatnes, kas tiek 

http://www.ada.lt/�


saglabātas datorā. Ņemiet vērā, ja sīkdatnes ir atspējotas, dažas mājas lapas 
funkcijas var nedarboties.  

Sabiedrības izmantotās sīkdatnes  www.invl.com mājas lapā:  

Sīkdatnes 
nosaukums 

Mērķis Kad izveidots  Derīgums  Dati, kas tiek 
izmantoti 

INVLAPP 
 

Izmanto, lai 
aktivizētu mājas 
lapas 
funkcionalitāti 

Ieejot fondos  1 stunda  Unikāls ID  

_ga izmanto, lai 
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vietnē;  
apkopotie dati 
tiek izmantoti 
ziņojumiem un lai 
uzlabotu vietni.  
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