
                                                                                                                 
   APSTIPRINĀTA 

ar ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības “INVL Asset Management” 

2019.gada 19.jūnija valdes lēmumu Nr.19/06/2019 

 

Privātuma politika 

 

Privātuma politika (turpmāk tekstā - Politika) sniedz informāciju, kā Invalda INVL grupas uzņēmumi (turpmāk - 

INVL) apstrādā personas datus un to, kā uzņēmuma tīmekļa vietnēs tiek izmantotas sīkdatnes. Politikā aprakstītas 

arī datu subjekta pamattiesības, kas ietvertas datu aizsardzības tiesību aktos. 

 

Šī politika attiecas uz INVL grupas uzņēmumu savstarpējām attiecībām un personām, kuras izmanto vai ir 

izteikušas nodomu izmantot, vai kuras jebkādā veidā ir saistītas ar INVL grupas uzņēmumu pakalpojumiem, un/vai 

INVL grupas uzņemumu darbībām, un/vai kuri ir viena vai vairāku INVL grupas uzņēmumu akcionāri. 

 

INVL grupas uzņēmumi nodrošina personas datu konfidencialitāti, atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām un 

atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus no nelikumīgas piekļuves, 

izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, grozīšanas, iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes. Apstrādājot personas 

datus, INVL grupas uzņēmumi ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citus tiesību aktus, kas regulē šo jomu. 

 

1. DEFINĪCIJAS 

 

INVL grupas uzņēmumu personu datu subjekts (turpmāk - datu subjekts) ir fiziska persona, esošais vai 

potenciālais klients, kurš jau izmanto vai ir izteicis nodomu izmantot INVL grupas uzņēmumu pakalpojumus, 

esošie darbinieki un amatpersonas, potenciālie darbinieki un sadarbības partneri.  

INVL Grupas uzņēmums (turpmāk - INVL) ir jebkura INVL Grupai piederoša sabiedrība, kura darbojas kā 

personas datu pārzinis, piemēram, IPAS “INVL Asset Management”, AS “INVL atklātais pensiju fonds” vai abi šie 

uzņēmumi kopā.  

Personas datu pārzinis ir INVL grupas uzņēmums, kura pakalpojumus jūs izmantojat, esat izmantojuši vai 

izteikuši nodomu izmantot, vai kura akcionārs jūs esat, vai ar kura darbību esat saistīts. INVL grupas uzņēmumu 

saraksts un to kontaktinformācija ir publicēti tīmekļa vietnē https://www.invl.com/lat/lv/par-mums/kontakti. 

Personas datu pārziņa pārstāvis – Personas datu pārziņa atbildīgais darbinieks datu aizsardzības jautājumos, 

Karīna Markova, tālr.nr. +371 67 092 988. 

Personas datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura apstrādā personas datus personas datu pārziņa 

vārdā.  

Personas dati ir jebkura informācija par fizisku personu (datu subjektu), kuras identitāte ir zināma vai var tikt tieši 

vai netieši konstatēta, izmantojot personas kodu vai vienu no vairākiem faktoriem: fiziska, fizioloģiska, 

psiholoģiska, ekonomiska, kultūras vai sociālā personas identitāte.  

Personas datu apstrāde ir jebkura darbība ar personas datiem: datu vākšana, uzglabāšana, klasificēšana, 

pārveidošana, publicēšana, izmantošana, izplatīšana, iznīcināšana vai cita darbība. 

Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk - GDPR) ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa 

Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, 

ar ko atceļ Direktīvu 95/46 / EK. 

Politikā lietotie termini tiek definēti kā noteikts GDPR un citos tiesību aktos. 

 

2. PERSONAS DATU KATEGORIJAS  

 

Atkarībā no pakalpojumiem, kurus datu subjekts izmanto vai plāno izmantot, INVL grupas uzņēmumi apstrādā 

dažādas personas datu kategorijas. Personas datus var iegūt tieši no datu subjekta, no datu subjekta darbības, 

izmantojot INVL pakalpojumus vai tīmekļa vietnes, un no ārējiem avotiem, piemēram, reģistriem un citām 

trešajām pusēm (piemēram, juridisko personu reģistri, ja datu subjekts ir akcionārs u.c.), ja INVL ir piekrišana no 

datu subjekta vai tiesību akti atļauj to. 

 

Ja datu subjekts nepiekrīt sniegt savus personas datus, tad datu subjektam INVL var atteikt pakalpojumu sniegšanu. 

 

Galvenās personas datu kategorijas ietver, bet neierobežojas ar: 

https://www.invl.com/lat/lv/par-mums/kontakti


• Personas identifikacijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums un personu apliecinoša 

dokumenta dati; 

• Kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs un e-pasts; 

• Dati par izglītību un profesionālo darbību; 

• Finanšu dati: dati par īpašumu, ienākumiem un saistībām; 

• Bankas konta dati; 

• Finanšu pieredze un investīciju mērķi; 

• Dati, kas īstenojās pēc principa “Pārziniet savu klientu”: dati par līdzekļu izcelsmi, patiesajiem labuma 

guvējiem, nodokļu rezidences valsti, pilsonību un informācija par datu subjekta līdzdalību politikā; 

• Dati par datu subjekta radiniekiem: informācija par ģimenes locekļu līdzdalību politikā; 

• Dati, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un klientu apmierinātību ar viņiem: dati par līgumu izpildi vai 

neizpildi, noslēgto līgumu, spēkā esošo vai izbeigušo līgumu darbību vai neizpildi, iesniegtajiem 

pieprasījumiem un datu subjekta atsauksmes par pakalpojumiem; 

• Dati, kas iegūti, izmantojot saziņas līdzekļus vai citus tehniskus līdzekļus: dati, kas ir iegūti runājot pa tālruni 

vai rakstot e-pastu, un dati, kas ir saistīti ar datu subjekta vizīti INVL tīmekļa vietnēs (piemēram, IP adrese, 

vietnes apmeklējuma vēsture u.c.); 

• Dati, kas iegūti, izpildot tiesību aktu prasības: dati, kas iegūti, veicot notāra, nodokļu iestāžu, tiesu vai parādu 

savācēju veiktās izmeklēšanas; 

• Dati par likumīgiem pārstāvjiem (darbojoties ar pilnvaru vai kādā citā veidā); 

• Dati par saistībām ar juridiskām personām: juridiskās personas vadītājiem, akcionāriem, valdes locekļiem vai 

citām amatpesonām, patiesā labuma gūvējiem vai līdzīgiem datiem, kas nepieciešami darījuma veikšanai 

juridiskās personas vārdā. 

 

INVL neapstrādā īpašās ("sensitīvās") personas datu subjektu kategorijas, izņemot likumdošanā noteiktos 

darbinieku datus par obligāto veselības pārbaudi. 

 

Ja datu subjekts sniedz informāciju INVL par citām ar viņiem saistītām personām, datu subjektam ir jāsaņem šo 

personu piekrišana un jāinformē par šo politiku. 

 

3. MĒRĶI UN JURIDISKAIS PAMATS PERSONAS DATU APSTRĀDEI 

 

Personas datu apstrādes pamats var būt līguma noslēgšana ar datu subjektu vai pieteikums līguma noslēgšanai, kur 

datu subjekts piekrīt viņu personas datu apstrādei konkrētām mērķim vai pienākumu izpildei, kas saskaņā ar likumu 

jāpiemēro INVL. INVL var arī apstrādāt personas datus, pamatojoties uz likumīgu interešu jēdzienu (piemēram, lai 

stiprinātu IT drošību), ja tā atbilst GDPR noteiktajām prasībām. Saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti spēkā 

esošos tiesību aktos, viens vai vairāki no iepriekš minētajiem juridiskajiem aspektiem var būt par pamatu, lai 

apstrādātu personas datus, kas iegūti no datu subjekta. 

 

INVL var apstrādāt datu subjekta datus šādiem mērķiem (tostarp, bet ne tikai gadījumos, kad tiek iegūta atsevišķa 

piekrišana no datu subjekta datu apstrādi): 

• Lai nodrošinātu INVL pakalpojumus un citas darbības, tai skaitā riska novērtēšanu, kā paredzēts tiesību 

aktos, kas attiecas uz INVL darbību; 

• Lai informētu datu subjektu par viņu pakalpojumu apstrādi, vērtspapīru pirkšanu un pārdošanu, kā arī par 

citiem līgumiem ar INVL; 

• Lai informētu datu subjektu par INVL pakalpojumiem; 

• Lai iegūtu informāciju no datu subjektu par INVL pakalpojumiem; 

• Lai novērtētu līgumu izpildi un pakalpojumu kvalitāti, ko INVL sniedz, pieprasot atsauksmes par sniegtajiem 

pakalpojumiem un to kvalitāti, veicot tirgus izpēti un organizējot datu subjektu kampaņas;   

• Analizējot un prognozējot datu subjekta paradumus un vajadzības saistībā ar INVL pakalpojumiem, lai 

nodrošinātu optimālu pakalpojuma sniegšanu Datu subjektam un veiktu personalizētus piedāvājumus; 

• Nodrosinot likumdošanā noteiktās darbības, tostarp īstenojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un 

terorisma finansēšanu; 

• Lai aizsargātu, uzturētu un uzlabotu tehnisko aprīkojumu un IT infrastruktūru, veicot pasākumus, lai 

novērstu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un cenšoties nodrošināt atbilstošu pakalpojumu sniegšanu;  

• Citiem likumīgajiem mērķiem, kā noteikts tiesību aktos. 

 

4. DATU SUBJEKTA TIESĪBAS 

 

Datu subjektam ir tiesības, kas ir noteiktas datu aizsardzības tiesību aktos, pieprasīt, lai personas datu pārzinis, pēc 

datu subjekta personas identitātes apstiprināšanas, veiktu sekojošo: 



• sniegtu informāciju par to, vai tas apstrādā datu subjekta personas datus, un, ja tā notiek, iepazīstina datu 

subjektu ar viņa apstrādātajiem personas datiem un informē viņu, kādus personas datus iegūst un no kādiem 

avotiem, kādam nolūkam un kā dati tiek apstrādāti (iekļaujot automatizēto lēmumu pieņemšanu, tās nozīmi 

un sekas datu subjektam), cik ilgi dati tiek uzglabāti un kam tas tiek nodrošināti (tiesības iepazīties ar saviem 

personīgajiem datiem); 

• koriģēt vai labot nepareizus, nepilnīgus vai nepricīzus datu subjekta datus (tiesības pieprasīt personas datu 

labošanu); 

• noteiktos apstākļos, kas norādīti GDPR (kad personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, datu apstrādes pamats ir 

zudis utt.), dzēst datu subjekta personas datus (tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu – “tiesības tikt 

aizmirstam”); 

• noteiktos apstākļos, kas norādīti GDPR (kad personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, tiek ņemts vērā datu 

subjekta pieprasījums attiecībā uz datu precizitāti vai apstrādi utt.), ierobežot datu subjekta personas datu 

apstrādi, izņemot uzglabāšanu (tiesības ierobežot personas datu apstrādi); 

• sniegt rakstiski vai elektroniskajā formā personas datus, kurus datu subjekts ir nodevis personas datu 

pārzinim, kurus apstrādā automatizēti, pamatojoties uz šīs personas piekrišanu vai līguma izpildi, un, 

iespējams, nodod šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (tiesības uz personas datu pārnesamību). 

 

Ja INVL apstrādā datu subjekta personas datus, pamatojoties uz viņa piekrišanu, datu subjektam ir tiesības jebkurā 

laikā atsaukt savu sniegto piekrišanu un datu apstrāde, pamatojoties uz šo piekrišanu, tiks nekavējoties apturēta. 

Ņemiet vērā: ja piekrišana tiek atsaukta, var gadīties, ka INVL nevarēs piedāvāt datu subjektam noteiktus 

pakalpojumus vai produktus, bet turpinās izmantot datu subjekta personas datus, piemēram, lai izpildītu ar datu 

subjektu noslēgto līgumu vai, ja to pieprasa likums. 

 

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret: 

• savu personas datu apstrādi, apņemoties rakstveidā vai citā veidā, ar kuru var noteikt datu subjekta identitāti, 

iesniegt personas datu parzinim likumīgi pamatotu iebildumu, ja personas datu apstrādes pamats ir personas 

datu parziņa likumīgās intereses; 

• savu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos (tostarp ar to saistīto profilēšanu) un viņam ir tiesības 

nepaskaidot šāda iebilduma iemeslu; 

• savu datu apstrādi, uz kuriem attiecas tikai automatizēta apstrāde, tostarp profilēšana, kurai ir juridiskas 

sekas vai tā būtiski ietekmē datu subjektu. Šīs tiesības nepiemēro, ja šāda lēmumu pieņemšana ir 

nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu vienošanos ar datu subjektu, ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem 

tiesību aktiem vai arī tās pamatā ir datu subjekta nepārprotama piekrišana. 

 

Datu subjektam ir tiesības iesniegt Datu valsts aizsardzības inspekcijai sūdzību par personas datu apstrādi, ja datu 

subjekts uzskata, ka viņa personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar 

piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs aicinām jautājumu gadījumā vispirms vērsties pie INVL, lai mēs varētu tos 

atrisināt pēc iespējas ātrāk. 

 

5. PROCEDŪRA DATU SUBJEKTA TIESĪBU IZMANTOŠANAI 

 

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu personas datu pārzinim, izmantojot noteiktās tiesības (sk. 1. sadaļu 

"DEFINĪCIJAS"). Kontaktinformāciju par INVL grupas uzņēmumiem publicē vietnē 

https://www.invl.com/lat/lv/par-mums/kontakti. 

 

Lai aizsargātos pret to, ka INVL apstrādātie personas dati tiek nodoti personām bez tiesībām to saņemt, tad no datu 

subjekta saņemot pieprasījums sniegt datus vai izmantot citas tiesības, vispirms ir jānosaka šīs personas identitāte. 

Ja identitātes pārbaudes process ir veiksmīgs, INVL apņemas bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā viena mēneša 

laikā pēc Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas, sniegt informāciju par darbībām, kas veiktas saistībā ar datu 

subjekta iesniegto pieprasījumu. Ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību vai, ja datu subjekts iesniedz vairākus 

pieprasījumus, INVL ir tiesības pagarināt viena mēneša periodu par diviem mēnešiem, informējot par to datu 

subjektu līdz pirmā mēneša beigām un norādot iemeslu pagarinājums. 

 

Datu subjektam nav jāmaksā maksa, lai iegūtu informāciju par viņa apstrādātajiem personas datiem (vai lai 

izmantotu citas tiesības). Tomēr INVL var iekasēt saprātīgu maksu, ja datu subjekta pieprasījums ir acīmredzami 

nepamatots, iesniegts atkārtoti vai nesamērīgs. 

 

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI 

 

Personas datu pārzinis var atklāt / nosūtīt datu subjekta personas datus apstrādei tālāk norādītajām trešajām 

personām, kas palīdz personas datu pārzinim veikt un nodrošināt pakalpojumu sniegšanu: 

https://www.invl.com/lat/lv/par-mums/kontakti


• uzņēmumiem, kas sniedz informācijas tehnoloģiju pakalpojumus (lai nodrošinātu informācijas sistēmu 

uzturēšanu, pilnveidošanu un modernizāciju); 

• uzņēmumiem, kas nodrošina tīmekļa vietņu administrēšanu un saistītos pakalpojumus; 

• uzņēmumiem, kas nodrošina dokumentu glabāšanas un arhivēšanas pakalpojumus; 

• uzņēmumiem, kas sniedz pasta pakalpojumus (lai nosūtītu ziņojumus un citus paziņojumus datu subjektam); 

• revidentiem; 

• uzņēmumiem, kas pieder INVL (ar datu subjekta piekrišanu vai, ja to pieļauj piemērojamie tiesību akti); 

• kredītiestādēm un finanšu iestādēm, tostarp depozitārijam, Nasdaq vērtspapīru biržai, finanšu starpniekiem 

un trešām pusēm, kas piedalās finanšu instrumentu tirdzniecības dzīves cikla izpildē, klīringā un norēķinos; 

• parādnieku reģistriem, kas uzkrāj informāciju par nokavētiem maksājumiem un parādu piedziņas 

uzņēmumiem. 

 

Dati var tikt sniegti arī: 

• valsts institūcijām un citām personām, kas pilda likumos uzticētās funkcijas (piemēram, tiesībaizsardzības 

iestādes, tiesu izpildītāji, notāri un institūcijas, kas atbildīgas par nodokļu administrēšanu, INVL 

uzraugošajām iestādēm, valsts ieņēmumu dienestam); 

 

INVL apņemas veikt nepieciešamos pasākumus un censties, lai citas personas, kurām var tikt sniegti personas datui, 

apstrādātu personas datus atbilstoši INVL norādījumiem un piemērojamiem tiesību aktiem un īstenotu atbilstošus 

personas datu aizsardzības pasākumus. 

  

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS PERIODS 

 

Personas datus apstrādā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, lai izpildītu datu apstrādes mērķus. Personas datu 

uzglabāšanas periodus nosaka iekšējie tiesību akti, ņemot vērā līgumu ar datu subjektu raksturu, INVL likumīgās 

intereses un tiesību aktu prasības (piemēram, prasības attiecībā uz grāmatvedību un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas novēršanu, utt.). 

 

Parasti INVL apstrādā personas datus, kas iegūti sniedzot pakalpojumus, tik ilgi, kamēr datu subjekts izmanto 

INVL pakalpojumus un glabā datus 10 gadus pēc tam, kad Datu subjekts pārtrauc izmantot šos pakalpojumus. 

 

Ja datu subjekts INVL grupas uzņēmumu tīmekļa vietnēs izmanto saziņas formas, lai pieteiktos konsultācijai, šajās 

formās sniegtā informācija, ieskaitot datu subjekta kontaktinformāciju, tiks saglabāta ne ilgāk kā vienu gadu pēc 

formas iesniegšanas, ja vien ilgāks saglabāšanas periods nav likumīgi atļauts citu iemeslu dēļ. 

 

8. ĢEOGRĀFISKĀ ĀPSTRĀDES TERITORIJA 

 

INVL apstrādā datu subjekta personas datus tikai Eiropas Savienības / Eiropas Ekonomikas zonas (ES / EEZ) 

teritorijā. Personas dati netiek nosūtīti uz trešām valstīm.  

 

9. AUTOMĀTISKA LĒMUMU PIEŅEMŠANA 

 

Lai nodrošinātu datu subjektam visatbilstošāko pakalpojumu, vajadzībām atbilstošus mārketinga piedāvājumus un 

uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, INVL var izmantot automātiskus līdzekļus, lai analizētu datu subjekta personas 

datus, ieskaitot informāciju par pakalpojumu izmantošanu un uzvedību INVL uzņēmumu tīmekļa vietnēs un 

pašapkalpošanās portālos. 

 

Ņemiet vērā, ka INVL veiktie pasākumi, lai analizētu datu subjekta datus, nav juridiskas vai citas līdzīgas būtiskas 

ietekmes uz datu subjektu. Datu subjekts jebkurā laikā var iebilst pret viņu personīgo datu apstrādi tiešās 

tirdzniecības nolūkos un konfigurēt pārlūku, lai atteiktu visus vai dažus pārlūkprogrammas sīkfailus.  

 

10. KONTAKTINFORMĀCIJA 

 

• IPAS “INVL Asset Management” (reģ.nr.40003605043, adrese Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010, tel. 

+371 67092988, e-pasts: LV@invl.com , web lapa: www.invl.lv); 

• AS “INVL atklātais pensiju fonds” (reģ.nr.40003377918, adrese Elizabetes iela 10B-1, Rīga, LV-1010, tel. 

+371 67092988, e-pasts: PF@invl.com , web lapa: www.invl.lv); 

 

11. SĪKDATNES 

 

Sīkdatnes ir informācija, kas tiek uzkrāta personas datorā, apmeklējot INVL tīmekļa lapas. Sīkdatnes tiek 

izmantotas, lai atpazītu apmeklētāju kā personu, kas iepriekš jau apmeklējusi vietni un apkopotu vietnes datplūsmas 
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statistiku, lai parādītu apmeklētājiem piemērotas reklāmas. Saskaņā ar noklusējuma iestatījumiem, lielākā daļa 

pārlūkprogrammu pieņem sīkdatnes. Tomēr apmeklētājiem ir iespēja izslēgt sīkdatnes, mainot pārlūkprogrammas 

iestatījumus. Pārlūkprogrammas iestatījumus var iestatīt arī tā, lai pieņemtu tikai noteiktas sīkdatnes vai katru reizi 

ģenerētu brīdinājumu un piedāvātu izvēli, vai savā datorā ir jāļauj saglabāt sīkdatnes. Ievērojiet, ka, ja sīkdatnes ir 

atspējotias, dažas tīmekļa vietņu funkcijas var nedarboties. 

 

Plašāka informācija par sīkdatnēm, ko izmanto INVL, ir pieejama: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage   

 

Sīkdatnes INVL uzņēmumu mājās lapās: 

 

Kur izmanto sīkdatni Sīkdatnes 

nosaukums 

Sīkdatnes 

mērķis 

Izveidošanas 

brīdis 

Derīgu

ma 

termiņš 

Izmantotie 

dati 

Platforma 

invl.com  

 

_ga 

 

 

 

 

 

Izmanto 

statistikas 

informācijas 

apkopošanai 

par vietnes 

datplūsmu. 

Savāktos datus 

izmanto, lai 

sagatavotu 

pārskatus un 

uzlabotu vietni 

Kad vietne ir 

ielādēta 

26 

mēneši 

IP adreses 

un unikālie 

ID numuri 

tiek 

izmantoti 

uzskaitei, 

iegūstot 

statistisko 

rezultātu. 

Uzskaite 

darbojas, 

izmantojot 

Google 

Analytics 

Google 

produkti 

invl.com 

 

_gid 24 

stundas 

invl.com _gat 1 

minūte 

invl.com 

 

AMP_TOKE

N 

Izmanto 

statistikas 

informācijas 

vākšanai par 

vietņu 

apmeklētāju 

uzvedību, lai 

analizētu 

vajadzības un 

optimizētu 

mārketinga 

piedāvājumus 

un prezentētu 

tos citās 

vietnēs. 

Sīkdatnes 

nodrošinātājs ir 

Google Tag 

Manager 

Kad vietne ir 

ielādēta 

Līdz 1 

gadam 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

_gac_<propert

y-id> 

90 

dienas 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utma 2 gadi Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utmt 10 

minūtes 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utmb 30 

minūtes 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utmc līdz 

sesijas 

beigām 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utmz 6 

mēneši 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

__utmv 2 gadi Unikālais 

ID 

invl.com 

 

CFFC<TagID

> 

Norāda blīvu 

banneru 

biežuma 

ierobežojumu 

7 dienas Unikālais 

ID 

invl.com fr 

 

Facebook 

sīkdatne, kas 

ļauj Facebook 

rādīt reklāmu 

Kad vietne ir 

ielādēta 

90 

dienas 

Unikālais 

ID 

Facebook 

invl.com 

 

lidc 

 

Izmanto 

iekšējai 

maršrutēšanai 

uz platformas 

Kad vietne ir 

ielādēta 

1 diena Unikālais 

ID 

LinkedIn 

invl.com 

 

bcookie 

 

Apmeklētāja 

pārlūka 

identifikācija 

1 gads Unikālais 

ID 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


invl.com 

 

bscookie 

 

Apmeklētāja 

pārlūkprogram

mas sīkdatne 

1 gads Unikālais 

ID 

invl.com 

 

L1c 

 

Apmeklētāja 

pārlūkprogram

mas sīkdatne 

until 

end of 

session 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

BizoID 

 

Izmanto 

statistikas 

informācijas 

apkopošanai 

par vietnes 

datplūsmu 

6 

mēneši 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

BizoData 

 

6 

mēneši 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

BizoUserMatc

hHistory 

 

6 

mēneši 

Unikālais 

ID 

invl.com 

 

BizoNetworkP

artnerIndex 

6 

mēneši 

Unikālais 

ID 

 

 

INVL tīmekļa vietnes var ietvert saites uz trešo pušu vietnēm, kā arī sociālajiem tīkliem (piemēram, iespēja kopīgot 

vietnes saturu Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram un YouTube). Jāatzīmē, ka trešo pušu vietnes, kuru saites 

tiek nodrošinātas INVL tīmekļa vietnēs, ir pakļautas šo vietņu konfidencialitātes politikai vai citiem dokumentiem, 

kas atbilst konfidencialitātes politikai, un INVL neuzņemas atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu, to darbību vai to 

konfidencialitātes politikas noteikumiem.  

 

INVL ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šo konfidencialitātes politiku, informējot datu subjektus par 

izmaiņām INVL tīmekļa vietnēs.   

 

 


