POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Prezenta Politică de confidențialitate (Politica) oferă informații despre modul în care Invalda INVL Group
of Companies (Grupul INVL) gestionează datele personale și utilizează module cookie pe site-urile sale
web corporative și portalurile de autoservire. De asemenea, descrie principalele drepturi ale Persoanei
vizate conform legislației privind protecția datelor și oferă detalii de contact pentru Grupul INVL.
Prezenta Politică se aplică relației dintre Grupul INVL și persoanele care utilizează, au utilizat, și-au
exprimat intenția de a utiliza sau sunt legate în alt mod de serviciile și/sau activitățile furnizate de Grupul
INVL, și/sau sunt acționari într-unul, sau mai multe companii ale Grupului INVL, și/sau sunt legate de
companiile țintă în care investesc organismele de plasament colectiv ale Grupului INVL.
Grupul INVL va asigura confidențialitatea datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele
legislației aplicabile, precum și implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru a
proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, dezvăluirii, pierderii accidentale,
modificării sau distrugerii, precum și alte prelucrări ilegale. În prelucrarea datelor cu caracter personal,
Grupul INVL este ghidat de Regulamentul general privind protecția datelor, Legea privind protecția
juridică a datelor cu caracter personal și alte acte juridice care reglementează acest domeniu.
Vă rugăm să rețineți că prezenta Politică poate fi supusă unor modificări viitoare pentru a reflecta
modificările aduse legislației și activităților Grupului INVL, prin urmare vă încurajăm să o revizuiți
periodic.

1. DEFINIȚII
Persoana vizată a datelor cu caracter personal (Persoana vizată), în sensul Grupului INVL, înseamnă
o persoană fizică (care utilizează, a utilizat, și-a exprimat intenția de a utiliza serviciile furnizate de
Grupul INVL și/sau este acționar la una sau mai multe companii din INVL Group), sau o persoană
asociată unei astfel de persoane (reprezentantul acesteia, soțul/soția, partenerul etc.). O persoană
vizată este, de asemenea, o persoană fizică asociată cu un client și/sau acționar al Grupului INVL,
și/sau o entitate juridică – o companie țintă în care investește un organism de plasament colectiv al
Grupului INVL, de ex. un administrator, acționar, beneficiar efectiv etc. al acelei persoane juridice.
Grupul INVL (INVL) înseamnă orice companie aparținând Grupului INVL care acționează ca operator
de date cu caracter personal. În contextul acestei politici, INVL se poate referi la Invalda INVL AB, INVL
Asset Management UAB, INVL Finasta FMI UAB, INVL Baltic Real Estate UTIB, INVL Technology UTIB,
INVL Baltic Farmland AB, Mundus UAB, societate de administrare a activelor sau toate cele menționate
în mod colectiv.
Operator de date cu caracter personal înseamnă o companie aparținând Grupului INVL ale cărei
servicii le utilizați, le-ați utilizat și ați exprimat intenția de a le utiliza, sau al cărei acționar sunteți, sau la
ale cărei activități sunteți asociat. O listă a companiilor INVL și datele de contact ale acestora pot fi
găsite pe invaldainvl.com.
Procesor de date cu caracter personal înseamnă o persoană fizică sau juridică care prelucrează date
cu caracter personal la însărcinarea sau în numele operatorului.
Date personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică – рersoana vizată – a cărei
identitate este cunoscută sau poate fi stabilită, direct sau indirect, prin referire la date, cum ar fi un
număr de identificare personală, una sau mai multe caracteristici fizice, fiziologice, psihologice,
economice, culturale sau sociale specifice acelei persoane.
Date biometrice înseamnă datele personale (în acest caz, imaginea facială a Persoanei vizate)
obținute în urma unei prelucrări tehnice speciale (imaginea facială și documentul de identitate), din care
se poate stabili și/sau confirma identitatea Persoanei vizate.
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Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune efectuată asupra datelor cu
caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, acumularea, stocarea, clasificarea, gruparea,
agregarea, modificarea, comunicarea, dezvăluirea, utilizarea, operațiunile logice și/sau aritmetice,
extragerea, diseminarea, distrugerea sau orice altă operațiune sau set de operațiuni.
Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie, 2016 privind protecția persoanelor fizice cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Alți termeni utilizați în
Politică vor avea aceleași semnificații ca cele definite în GDPR și în altă legislație.

2. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
INVL prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de serviciile sau produsele
pe care Persoana vizată intenționează să le utilizeze sau le utilizează. Datele cu caracter personal pot
fi obținute direct de la Persoana vizată, din activitățile Persoanei vizate atunci când utilizează serviciile
și site-urile web ale INVL și din surse externe, cum ar fi registre, surse media, motoare de căutare și
alte terțe părți (cum ar fi Asigurările Sociale de Stat), Consiliul Fondului, registrele debitorilor, persoane
juridice la care Persoana vizată este acționar etc.), cu condiția ca INVL să aibă consimțământul
Persoanei vizate sau dacă acest lucru este prevăzut de lege.
Dacă o Persoană vizată nu este de acord să furnizeze datele sale cu caracter personal, este posibil ca
INVL să nu-i furnizeze serviciile.
Dacă o Persoană vizată furnizează INVL datele altor persoane legate de Persoana vizată, Persoana
vizată trebuie să obțină consimțământul acelor persoane și să le informeze despre prezenta Politică.

2.1. Principalele categorii de date cu caracter personal
Principalele categorii de date cu caracter personal includ, dar nu se limitează la:
• Date personale de identificare, precum nume, prenume, număr personal de identificare, data nașterii,
detaliile actului de identitate, fotografie, semnătură;
• Detalii de contact, cum ar fi adresa rezidențială sau poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;
• Detalii despre educație, experiență financiară, cunoștințe de investiții și obiective;
• Date financiare, cum ar fi datele privind activele, veniturile, pasivele;
• Detaliile contului bancar;
• Date legate de implementarea principiului Know Your Customer (Cunoaște-ți Clientul), cum ar fi date
despre activitățile profesionale, proveniența fondurilor, beneficiarii efectivi, țara fiscală înregistrată și
codul fiscal, naționalitatea, informații despre implicarea Persoanei vizate în politică;
• Date despre rudele Persoanei vizate, cum ar fi informații despre implicarea politică a membrilor
apropiați ai familiei;
• Date referitoare la furnizarea de servicii și date privind satisfacția clienților, precum date referitoare la
executarea sau neexecutarea contractelor, tranzacții încheiate, contracte în vigoare sau expirate,
cereri, petiții, reclamații depuse, precum și feedback din partea Persoanei vizate despre servicii;
• Date colectate prin mijloace de comunicare și alte mijloace tehnice, cum ar fi date de supraveghere
video, date colectate prin telefon, e-mail, date referitoare la vizitele Persoanei vizate pe site-urile web
sau portalurile de autoservire ale INVL (de exemplu, adresa de protocol IP), datele de conectare ale
Persoanei vizate la portalul de autoservire, istoricul traficului pe site, alias pe rețelele sociale etc.);
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• Detalii despre interesele și nevoile Persoanei vizate furnizate în procesul de interacțiune cu personalul
INVL;
• Date obținute în conformitate cu cerințele legale, cum ar fi datele obținute ca răspuns la întrebările de
la notari, autorități fiscale, instanțe, executori judecătorești;
• Date referitoare la impunerea oricăror sancțiuni și mediatizare negativă;
• Detalii ale reprezentanților legali (acționând prin împuternicire sau altfel);
• Detalii despre plătitori și beneficiari, inclusiv moștenitorii;
• Date privind relațiile cu persoanele juridice, cum ar fi detalii despre administratorul persoanei juridice,
acționarul, membrul consiliului de administrație sau alt organ de conducere, beneficiarul efectiv și date
similare necesare în scopul efectuării unei tranzacții în numele persoanei juridice.
Cantitatea de date ale unei anumite Persoane vizate care este prelucrată depinde de tipurile de servicii
utilizate și de relația cu INVL.

2.2. Categorii speciale de date cu caracter personal
În anumite cazuri, datele cu caracter personal prelucrate de INVL pot include și categorii speciale de
date cu caracter personal:
• Date biometrice obținute prin transmiterea directă a fotografiilor de la distanță pentru a stabili
identitatea Persoanei vizate. Aceste date vor fi prelucrate numai cu acordul Persoanei vizate și vor fi
păstrate atâta timp cât Persoana vizată folosește serviciile INVL, și pentru o perioadă de 8 ani după ce
Persoana vizată încetează să mai folosească aceste servicii. Furnizorul de servicii (Procesor de date
cu caracter personal) al serviciului de identificare automată la distanță este Identiciniai projektai UAB
(cod persoană juridică: 304617621);
• Date referitoare la condamnări și infracțiuni. Aceste date sunt colectate și prelucrate numai dacă și
numai în măsura în care este necesar pentru ca organismele de plasament colectiv ale INVL să își
desfășoare investițiile în companiile țintă și în măsura permisă de lege. Datele se păstrează pe toată
durata de viață a organismului de plasament colectiv și pe o perioadă de maximum 2 ani de la sfârșitul
acestei perioade.
INVL va prelucra categorii speciale de date cu caracter personal exclusiv cu acordul Persoanei vizate
sau dacă o astfel de prelucrare este prevăzută de cerințe legale.

3. SCOPURI ȘI TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
INVL poate prelucra date cu caracter personal din următoarele motive: executarea unui contract
încheiat cu Persoana vizată sau intenția de a încheia un contract, consimțământul Persoanei vizate
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal într-un anumit scop și îndeplinirea obligațiilor
statutare INVL. INVL poate prelucra date cu caracter personal, de asemenea, în cadrul conceptului de
interes legitim (de exemplu, pentru a îmbunătăți securitatea IT), după respectarea cerințelor GDPR. În
condițiile prevăzute de legea aplicabilă, unul sau mai multe dintre temeiurile legale de mai sus se pot
aplica prelucrării acelorași date cu caracter personal ale Persoanei vizate.
INVL poate prelucra datele Persoanei vizate în următoarele scopuri (inclusiv, dar fără a se limita la,
cazurile în care se obține consimțământul individual al Persoanei vizate pentru prelucrare):
• să presteze serviciile INVL (în scopul încheierii, executării sau rezilierii unui contract) și să desfășoare
alte activități, inclusiv identificarea personală, eligibilitatea și acceptabilitatea, precum și evaluarea
riscurilor, conform prevederilor legii aplicabile activitățile INVL;
• să informeze Persoana vizată despre serviciile sale, vânzările, gestionarea valorilor mobiliare și alte
contracte cu INVL;
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• să ofere informații și asistență cu privire la documentele privind prestarea de servicii aflate în așteptare
în portalul de autoservire;
• să respecte obligațiile legale, inclusiv implementarea principiului Know Your Customer și prevenirea
spălării banilor și finanțării terorismului (asigurarea respectării tuturor cerințelor referitoare la impunerea
de sancțiuni, monitorizarea tranzacțiilor, identificarea beneficiarului efectiv și persoana expusă politic
(prin colectarea și verificarea informațiilor privind dacă Persoana vizată, membrii apropiați ai familiei
sale și/sau asociații apropiați ai acestuia sunt persoane expuse politic));
• să trateze plângerile de la Persoanele vizate;
• să informeze Persoana vizată despre serviciile și noutățile INVL;
• să mențină relația cu Persoanele vizate, inclusiv gestionarea interogărilor și comunicarea pe rețelele
sociale;
• să asigure securitatea INVL și a Persoanelor vizate, precum și a proprietății acestora prin
supraveghere video;
• să evalueze calitatea încheierii și executării contractelor INVL și a serviciilor furnizate de INVL (de
exemplu, prin înregistrarea convorbirilor telefonice), să caute feedback cu privire la serviciile furnizate,
serviciul și calitatea acestora, să efectueze studii de piață și să organizarea de jocuri și promoții pentru
Persoanelor vizate;
• să analizeze și să prognozeze tiparele de utilizare și nevoile Persoanei vizate pentru serviciile INVL
și tranzacțiile efectuate, pentru a asigura Persoanei vizate cel mai adecvat serviciu și oferte
personalizate;
• să protejeze, să mențină și să îmbunătățească măsurile tehnice și infrastructura IT pentru a preveni
abuzul de servicii și pentru a asigura un serviciu adecvat;
• să introducă, să execute și să apere pretenții legale
• pentru alte scopuri legitime definite de lege.

4. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Legislația privind protecția datelor garantează dreptul Persoanei vizate de a se adresa operatorului de
date cu caracter personal, astfel încât, la stabilirea identității Persoanei vizate, operatorul de date cu
caracter personal:
• furnizează informații despre faptul prelucrării datelor cu caracter personal ale Persoanei vizate și, în
caz afirmativ, informează Persoana vizată despre prelucrarea datelor sale cu caracter personal, ce date
cu caracter personal sunt prelucrate, din ce surse sunt obținute, în ce scop și cum acestea sunt
procesate (inclusiv luarea automată a deciziilor, implicațiile acesteia pentru Persoana vizată și
consecințele acesteia pentru el/ea), cât timp sunt păstrate și cui sunt dezvăluite (dreptul de acces la
datele sale cu caracter personal);
• corectează sau actualizează datele personale incorecte, incomplete sau inexacte ale Persoanei vizate
(dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal);
• în anumite circumstanțe enumerate în GDPR (în cazul în care datele cu caracter personal au fost
prelucrate ilegal, temeiul prelucrării a încetat să mai existe etc.) – șterge datele personale ale Persoanei
vizate (dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal – „dreptul de a fi uitat”);
• în anumite circumstanțe enumerate în GDPR, restricționează prelucrarea datelor cu caracter personal
ale Persoanei vizate, cu excepția stocării (în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate
ilegal, în perioada în care o solicitare din partea Persoanei vizate cu privire la acuratețea datelor sau la
examinarea prelucrării datelor etc.) (dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal);
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• furnizează, în scris sau într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit, datele personale ale
Persoanei vizate furnizate operatorului de date care sunt prelucrate prin mijloace automate pe baza
consimțământului Persoanei vizate sau pe baza executării unui contract și, în cazul în care este posibil,
transferă astfel de date către alt furnizor de servicii (dreptul la portabilitatea datelor cu caracter
personal).
În cazul în care INVL prelucrează datele personale ale Persoanei vizate pe baza consimțământului
acestuia, Persoana vizată va avea dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, iar orice
prelucrare bazată pe un astfel de consimțământ va fi încheiată imediat. Trebuie remarcat faptul că,
dacă cineva își retrage consimțământul, este posibil ca INVL să nu poată oferi Persoanei vizate anumite
servicii sau produse, dar va continua să utilizeze datele personale ale Persoanei vizate, de exemplu,
în îndeplinirea unui contract cu date personale sau dacă este cerut de lege.
Persoana vizată va avea dreptul de a-și exprima dezacordul în orice moment:
• la prelucrarea datelor sale personale; în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal are loc
pe baza intereselor legitime ale operatorului de date cu caracter personal, Persoana vizată va oferi
operatorului de date cu caracter personal o justificare legală a obiecției; justificarea va fi dată în scris
sau prin orice alt mijloc care permite identificarea Persoanei vizate;
• la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri în
astfel de scopuri), caz în care are dreptul să nu furnizeze motive pentru o astfel de obiecție;
• la o decizie complet automatizată, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care o astfel de luare a
deciziilor are implicații juridice sau efecte semnificative similare asupra Persoanei vizate. Acest drept
nu se aplică în cazul în care o astfel de luare a deciziilor este necesară în scopul încheierii sau executării
unui contract cu Persoana vizată, acolo unde este permis de legislația aplicabilă sau în cazul în care
Persoana vizată și-a dat consimțământul explicit.
În cazul în care Persoana vizată consideră că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate cu
încălcarea drepturilor și intereselor sale legitime conform legislației în vigoare, Persoana vizată va avea
dreptul de a depune o plângere cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal la stat.
Inspectoratul pentru Protecția Datelor (adresa - A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, adresa site-ului
web: https://vdai.lrv.lt). Vă rugăm să contactați mai întâi INVL pentru orice întrebări pe care le aveți,
astfel încât să le putem rezolva cât mai repede posibil.

5. PROCEDURA DE PRELUCRARE A CERERILOR DE EXERCITARE A DREPTURILOR
PERSOANELOR VIZATE
Persoana vizată trebuie să depună cererea sa de exercitare a drepturilor către operatorul său de date
cu caracter personal (a se vedea Capitolul 1 (DEFINIȚII)). Datele de contact ale companiilor INVL sunt
disponibile pe invaldainvl.com.
Pentru a ne asigura că datele cu caracter personal prelucrate de INVL nu sunt dezvăluite niciunei
persoane care nu are dreptul să le primească, la primirea solicitării unei Persoane vizate de furnizare
a datelor sau de exercitare a altor drepturi, identitatea Persoanei vizate va fi stabilită ca prim pas.
Dacă procesul de verificare a identității este reușit, INVL va furniza informații cu privire la acțiunea
întreprinsă ca răspuns la solicitarea Persoanei vizate; informațiile vor fi furnizate fără întârzieri
nejustificate, dar, în orice caz, în termen de o lună de la primirea cererii Persoanei vizate. În funcție de
complexitatea cererii sau dacă Persoana vizată a făcut mai multe solicitări, INVL va avea dreptul de a
prelungi perioada de o lună cu încă două luni, informând Persoana vizată înainte de sfârșitul primei luni
și precizând motivele unei astfel de extinderi.
Persoanei vizate nu i se va percepe o taxă pentru a primi informații despre datele sale personale care
sunt prelucrate (sau pentru a-și exercita orice alte drepturi). Cu toate acestea, INVL poate percepe o
taxă rezonabilă dacă solicitarea Persoanei vizate este vădit nefondată, repetată sau disproporționată.
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6. RECIPIENȚI AI DATELOR PERSONALE
Operatorul poate dezvălui/transfera datele personale ale Persoanei vizate următoarelor părți terțe,
inclusiv, dar fără a se limita la, celor care asistă operatorul de date cu caracter personal în prestarea și
administrarea serviciilor:
• companii care furnizează servicii de tehnologie informaţională (pentru întreţinerea, îmbunătăţirea şi
actualizarea sistemelor informaţionale);
• companii care furnizează servicii de administrare a site-urilor web și servicii conexe;
• companii care furnizează servicii de stocare a documentelor și de gestionare a arhivelor;
• companii de servicii poștale (pentru a trimite rapoarte, alte comunicări către Persoana vizată);
• auditori;
• Identiciniai projektai UAB (marca iDenfy) – pentru a stabili identitatea personală a Persoanei vizate
prin transmiterea directă a unei fotografii;
• companii deținute de INVL (sub rezerva consimțământului Persoanei vizate sau dacă este permis de
legea aplicabilă);
• consilieri financiari care acționează ca intermediari în încheierea și gestionarea contractelor de
economii de pensii;
• instituții de credit și financiare, inclusiv depozitarul, Bursa de Valori Nasdaq Vilnius, intermediarii de
servicii financiare, depozitarul central, terții implicați în ciclul de executare, decontare și raportare a
tranzacționării cu instrumente de investiții;
• consultanți juridici, fiscali și de altă natură, în cazul în care INVL intervine în achiziționarea și/sau
prestarea serviciilor în condițiile contractelor încheiate între INVL și Persoana vizată;
• registrele debitorilor care colectează informații despre plăți restante și companiile de colectare a
creanțelor;
• companii care oferă serviciile unui call center, dacă INVL le utilizează;
• Companii angajate de INVL să furnizeze evaluarea calității serviciilor oferite de INVL (inclusiv
colectarea de feedback cu privire la servicii, serviciul pentru clienți și calitate), studii de piață, jocuri și
promoții pentru Persoanele vizate;
• alți terți angajați de INVL pentru a asista INVL în furnizarea serviciilor și îndeplinirea obligațiilor sale
conform legilor aplicabile și altor reglementări.
Datele sunt furnizate și către:
• agenții și instituții de stat, alte persoane care își îndeplinesc funcțiile statutare (de exemplu, autorități
de aplicare a legii, executori judecătorești, notari, autorități de administrare fiscală, autorități care
supraveghează organismele de plasament colectiv controlate sau administrate de INVL, inclusiv, dar
fără a se limita la, Banca Lituaniei, Serviciului de Investigare a Infracțiunilor Financiare, Consiliul
Concurenței și alte autorități relevante din alte țări care supraveghează organismele de plasament
colectiv administrate de INVL sau companiile care cuprind activele acestora);
• Inspectoratul Fiscal de Stat în vederea punerii în aplicare a Acordului dintre Guvernul Republicii
Lituania și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind îmbunătățirea executării obligațiilor fiscale
internaționale și punerea în aplicare a Legii privind aplicarea impozitelor în conturile străine, precum și
alte obligațiile Republicii Lituania în acest domeniu;
• Consiliul Fondului de Asigurări Sociale de Stat.
Trebuie remarcat faptul că datele despre Persoanele vizate care sunt investitori în fonduri de tip feeder
și care dețin mai mult de 25% din activele unui fond de tip feeder sunt transferate către administratorii
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fondurilor feeder, inclusiv celor stabiliți în Luxemburg, care furnizează astfel de date către administratorii
registrelor beneficiarilor finali, conform prevederilor legislației aplicabile administratorului fondului de tip
feeder. Datele despre un investitor într-un fond de tip feeder pot fi, de asemenea, transmise
administratorului fondului de tip feeder (care, la rândul său, le poate transmite autorităților de
supraveghere, inclusiv celor din Luxemburg) dacă se stabilește că investitorul efectuează o tranzacție
suspectă; sau dacă există alte preocupări cu privire la implementarea cerințelor de combatere a spălării
banilor.
INVL va lua măsurile adecvate și se va asigura că prelucrarea datelor cu caracter personal de către
alte persoane cărora le pot fi furnizate date cu caracter personal are loc în conformitate cu instrucțiunile
INVL și cu legea aplicabilă, și că aceste alte persoane pun în aplicare măsurile adecvate de securitate
a datelor cu caracter personal.

7. PERIOADA DE RETENȚIE PENTRU PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE
Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi limitată la timpul necesar pentru scopurile prelucrării.
Perioadele de păstrare pentru stocarea datelor cu caracter personal sunt definite în reglementări
interne, ținând cont de natura contractelor încheiate cu Persoana vizată, de interesul legitim al INVL
sau de cerințele legale (de exemplu, contabilitate, cerințe de combatere a spălării banilor, termen de
prescripție pentru reclamații etc.).
Ca regulă generală, INVL va prelucra datele cu caracter personal colectate în contextul serviciilor sale
atâta timp cât Persoana vizată utilizează serviciile INVL și va păstra aceste date pentru o perioadă de
10 ani după ce Persoana vizată încetează să mai folosească aceste servicii.
În scopul contactării clienților pentru feedback-ul lor cu privire la experiența clienților în utilizarea
serviciilor INVL, datele personale ale Persoanei vizate (nume, prenume, adresa de e-mail, număr de
telefon) vor fi prelucrate timp de 2 luni de la încheierea relației de afaceri cu clientul. Persoana vizată
va avea dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor sale cu caracter personal, așa cum
este menționat mai sus.
Perioada de prelucrare a datelor telefonice este de 10 ani de la data înregistrării acestora.
În cazul în care Persoana vizată realizează o solicitare utilizând formularele de contact furnizate pe
site-urile corporative ale INVL, informațiile furnizate în astfel de formulare, inclusiv datele de contact ale
Persoanei vizate, vor fi păstrate până la procesarea solicitării și pentru maximum 2 ani de la momentul
respectiv din anchetă, cu excepția cazului în care o perioadă mai lungă de păstrare este permisă altfel
din punct de vedere legal.
În scopul depunerii probelor (în cursul litigiilor/procedurilor de plângere), INVL va prelucra datele
consimțământului de marketing pe durata de valabilitate a consimțământului și va păstra datele timp de
2 ani de la retragerea/expirarea consimțământului.

8. DOMENIUL GEOGRAFIC DE PRELUCRARE
INVL prelucrează în general datele cu caracter personal ale Persoanei vizate exclusiv pe teritoriul
Uniunii Europene/Spațiului Economic European (UE/SEE), dar în anumite cazuri datele cu caracter
personal pot fi transferate în afara UE/SEE, de exemplu, atunci când acest lucru este necesar pentru
încheierea și executarea unui contract sau în cazul în care Persoana vizată și-a dat acordul pentru un
astfel de transfer. Datele cu caracter personal sunt transferate în afara UE/SEE numai dacă există
măsuri de protecție adecvate.

9. LUAREA DECIZIILOR AUTOMATIZATĂ
În anumite cazuri, INVL ia deciziile prin mijloace automate:
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• pentru a asigura cel mai adecvat serviciu Persoanei vizate și pentru a trimite oferte de marketing
adaptate nevoilor Persoanei vizate, și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite de INVL, INVL
poate analiza automat datele personale ale Persoanei vizate, inclusiv informații despre utilizarea
serviciilor, nevoile Persoanei vizate, precum și comportamentul acestuia pe site-urile web corporative
și portalurile de autoservire ale INVL. Trebuie remarcat faptul că analiza INVL a datelor Persoanei vizate
nu are niciun efect semnificativ legal sau similar asupra Persoanelor vizate. Persoana vizată se poate
opune în orice moment prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing direct și își poate
configura browserul să refuze toate sau unele cookie-uri.
• În cazul în care un client existent și-a dat consimțământul în portalul de autoservire al INVL Asset
Management UAB pentru prelucrarea automată a datelor sale cu caracter personal (activul de pensie
acumulat, vârsta) în scopul realizării unei comparații a acestuia/ a activelor de pensie acumulate cu
cele ale semenilor săi, iar în acest context i s-a oferit o ofertă personalizată în portalul de autoservire,
iar acesta nu și-a retras acest consimțământ.

10. SUPRAVEGHERE VIDEO
Supravegherea video poate fi una dintre măsurile implementate în cadrul interesului legitim al INVL de
a proteja persoanele și bunurile. Zonele în care se efectuează supravegherea video vor fi marcate cu
indicatoare speciale.
În contextul supravegherii video, datele cu caracter personal prelucrate de INVL vor include imaginea
facială și înregistrarea video a Persoanei vizate în timp ce Persoana vizată se află în interiorul sau în
afara sediului. În scopul de mai sus, înregistrările video vor fi păstrate pentru maximum 14 zile
calendaristice de la data înregistrării. În cazul investigației incidentului, înregistrarea poate fi păstrată
atâta timp cât investigația sau procesul legal este în desfășurare.
Informațiile video pot fi furnizate autorităților de aplicare a legii atunci când este necesar pentru a
investiga infracțiuni sau încălcări penale.

11. MARKETING DIRECT
Activitățile de marketing direct includ trimiterea de buletine informative, oferte de servicii INVL (inclusiv
oferte personalizate) și informații despre noi servicii INVL, promoții în desfășurare, posibilitatea de a
participa la competiții sau campanii de marketing, solicitarea feedback-ului Persoanelor vizate cu privire
la calitatea serviciilor și a serviciilor pentru clienți, participarea în sondaje sau studii de piață. INVL poate
oferi, de asemenea, oferte de marketing direct de la terți, pe baza consimțământului individual al
Persoanei vizate. E-mailurile și apelurile al căror conținut se referă la executarea contractelor nu sunt
considerate activități de marketing direct.
Atunci când se utilizează datele personale ale Persoanei vizate în scopuri de marketing direct, INVL va
fi ghidat de consimțământul dat de Persoana vizată pentru o astfel de prelucrare a datelor cu caracter
personal. În cazul în care Persoana vizată nu și-a dat consimțământul, dar utilizează serviciile INVL și
nu s-a opus prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, în timpul furnizării serviciilor sale, INVL
poate, pe baza interesului legitim al INVL, trimite e-mailuri către Persoana vizată care conțin oferte
pentru bunuri sau servicii similare.
Pe baza interesului legitim de a ști dacă mesajele de marketing trimise Persoanei vizate sunt relevante,
INVL va colecta informații despre mesajele trimise Persoanei vizate, dacă persoana vizată le-a citit,
momentul în care le-a citit și link-urile pe care a făcut clic.
La sfârșitul perioadei de valabilitate a consimțământului pentru marketingul direct, INVL poate contacta
Persoana vizată cu privire la reînnoirea consimțământului.
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De asemenea, putem realiza marketing direct și informăm Persoana vizată despre serviciile și ofertele
INVL prin afișarea de reclame pe platforme media terțe, cum ar fi Facebook, Instagram, Messenger și
LinkedIn:
• în cazul în care Persoana vizată și-a dat acordul cu transferul datelor sale către operatorii de mai sus
în acest scop;
• unde INVL, în calitate de administrator de cont, selectează setările corespunzătoare, pe baza
publicului țintă și a obiectivelor sale de management și promovare a performanței. În acest caz, INVL
nu are nicio influență asupra utilizatorului specific al platformei de socializare căruia îi va fi afișată
reclama; implementarea opțiunii de renunțare la astfel de reclame va fi responsabilitatea operatorului
platformei de social media.
Datele cu caracter personal furnizate de Persoana vizată și INVL pe platformele de social media sunt
prelucrate în comun cu operatorul platformei de social media. Pentru mai multe informații despre
prelucrarea datelor de către operatorul platformei de socializare, vă rugăm să consultați politica de
confidențialitate a operatorului respectiv:
• Politica de confidențialitate Facebook,
https://www.facebook.com/privacy/explanation;

Instagram,

Messenger

este

disponibilă

la

• Politica de confidențialitate LinkedIn este disponibilă la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

12. CONTACTE
• Invalda INVL AB (cod 121304349, adresa sediului social str. Gynėjų 14, Vilnius, tel. 8 527 90601, email info@invaldainvl.com, adresa site-ului www.invaldainvl.com);
• INVL Asset Management UAB (cod 126263073, adresa 14, Gynėjų St., Vilnius, tel. 8 700 55959, email info@invl.com, adresa site-ului web www.invl.com, adresa de e-mail a Responsabilului cu protecția
datelor dap@invl. com);
• INVL Finasta UAB (cod 304049332, adresa 14, Gynėjų St., Vilnius, tel. 8 521 11294, e-mail
gerovesvaldymas@invl.com, adresa site-ului web www.invlfinasta.com, adresa de e-mail a
Responsabilului cu protecția datelor dap@invl .com);
• INVL Baltic Real Estate UTIB (cod 152105644, adresa 14, Gynėjų St., Vilnius, tel. 8 5279 0601, email breinfo@invl.com, adresa site-ului www.invlbalticrealestate.lt);
• INVL Technology UTIB (cod 300893533, adresa 14, Gynėjų St., Vilnius, tel. 8 527 90601, e-mail
info@invltechnology.lt, adresa site-ului www.invltechnology.lt);
• INVL Baltic Farmland AB (cod 303299781, adresa 14, Gynėjų St., Vilnius, tel. 8 525 95056, e-mail
farmland@invaldainvl.com, adresa site-ului www.invlbalticfarmland.com);
• Mundus UAB, societate de administrare a activelor (cod 303305451, adresa 31, Vilniaus St., Vilnius,
tel. 8 672 30426, e-mail info@mundus.lt, adresa site-ului www.mundus.lt).

13. COOKIE-URI
Cookie-urile sunt o parte din anumite informații stocate pe computerul unui vizitator atunci când acesta
vizitează site-urile web INVL. Cookie-urile sunt folosite pentru a identifica vizitatorul ca vizitator anterior
al site-ului web și pentru a colecta statistici de trafic pe site, pentru a afișa reclame specifice vizitatorilor
și pentru a îmbunătăți funcționalitatea portalului de autoservire. Vă rugăm să rețineți că vizitatorii își pot
schimba oricând preferințele sau pot refuza să accepte cookie-uri prin modificarea setărilor browserului.
Opțiunea de ștergere a cookie-urilor este disponibilă în toate browserele. De asemenea, puteți
configura setările browserului pentru a accepta numai cookie-uri relevante sau pentru a primi un mesaj
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de avertizare de fiecare dată când decideți dacă doriți să stocați cookie-uri pe computer. Vă rugăm să
rețineți că dezactivarea cookie-urilor poate împiedica funcționarea anumitor funcții ale site-urilor web.
Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite la:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://www.allaboutcookies.org/
O listă a cookie-urilor utilizate de invl.com și invlfinasta.com este furnizată în Politica de cookie-uri
disponibilă la https://www.invl.com/slapuku-politika/. Această politică privind cookie-urile vă permite să
schimbați sau să vă retrageți consimțământul pentru utilizarea cookie-urilor pe invl.com și
invlfinasta.com în orice moment.
Cookie-uri utilizate pe site-urile altor companii ale Grupului INVL:
Locația cookie-ului

invltechnology.com

Numele
cookie-ului

Scopul cookie-ului

Momentul
apariției
(creării)

Perioada
de
valabilitate

Datele
utilizate

Platforma

_ga

Aceste cookie-uri
sunt folosite pentru
a colecta informații
statistice despre
traficul site-ului
web. Datele
obținute sunt
folosite pentru a
întocmi rapoarte și
pentru a
îmbunătăți site-ul

La
accesarea
site-ului

26 luni

Adresele IP
și numerele
de
identificare
unice
utilizate în
scopuri
contabile.
Rezultatul
contabil este
unul statistic.
Contorul
funcționează
prin Google
Analytics

Google
Products

invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com

invltechnology.com

_gid

24 ore

_gat

1 minut

invlmiskai.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com

invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com
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invltechnology.com
invlmiskai.com
invaldainvl.com

PHPSessID

Cookie-ul este
folosit pentru a
implementa
funcționalitatea
site-ului web

La
accesarea
site-ului

până când
fereastra
site-ului
este
închisă

Identificator
unic

Google
Products

invlbalticfarmland.com
bre.invl.com
bsgf.invl.com
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