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SEKRETESSPOLICY
Denna sekretesspolicy (hädanefter kallad "policy") beskriver hur Invalda INVL-koncernen (hädanefter kallad
INVL-gruppen) behandlar personuppgifter och hur cookies används på företagets webbplatser och portaler
med självbetjäning. Den beskriver också personuppgiftsägarens grundläggande rättigheter som ingår i
dataskyddsförordningen.
Denna policy tillämpas INVL-gruppens ömsesidiga relationer med personer som använder, har använt eller
har uttryckt sin avsikt att använda, eller som på något sätt är förknippade med INVL-gruppens tjänster och/eller
aktiviteter och/eller som är aktieägare i ett eller flera företag i INVL-gruppen.
INVL-gruppen ska säkerställa att personuppgifter behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt i enlighet med
kraven i gällande lagstiftning och genomförandet av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
skydda personuppgifter från otillbörlig tillgång, upplysning, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse eller
annan olaglig behandling. Vid behandling av personuppgifter ska INVL-gruppen följa Dataskyddsförordningen
(GDPR - General data protection regulation), lagen om rättsligt skydd för personuppgifter (Republic of
Lithuania - Law on Legal Protection of Personal Data) och andra rättsakter som reglerar detta område.
Observera att denna policy i framtiden kan komma att ändras mot bakgrund av förändringar i lagstiftning eller
INVL-gruppens aktiviteter, varför dess periodiska granskning uppmuntras.
1.

DEFINITIONER

En personuppgiftsägare i INVL-gruppen är en fysisk person (som använder, har använt eller har uttryckt sin
avsikt att använda tjänster som tillhandahålls av INVL-gruppen och/eller är aktieägare i ett eller flera av INVLgruppens bolag) eller en person som är associerad med en sådan person (deras representant, make/maka,
partner eller liknande). En fysisk person som är associerad med en av INVL-gruppens kunder och/eller
aktieägare som är en juridisk person, som till exempel juridiska personens chef, aktieägare eller liknande, är
också en personuppgiftsägare.
INVL-gruppen (hädanefter kallad INVL) är ett företag som tillhör INVL-gruppen som agerar som
personuppgiftsansvarig. Inom ramen av denna policy kan INVL hänvisa till AB Invalda INVL, UAB INVL Asset
Management, UAB FMĮ INVL Finasta, UTIB INVL Baltic Real Estate, UTIB INVL Technology, AB INVL Baltic
Farmland, UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė, eller alla dessa företag tillsammans.
En Personuppgiftsansvarig är ett företag som tillhör INVL-gruppen vars tjänster du använder, har använt
eller har uttryckt avsikt att använda, eller vars aktieägare du är eller med vars verksamhet du är associerad.
Listan över INVL-företag och deras kontaktuppgifter publiceras på hemsidan invaldainvl.com.
Ett Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter i
personuppgiftsansvariges namn eller på uppdrag av en personuppgiftsansvarige.
Personuppgifter är vilken som helst information om en fysisk person (personuppgiftsägaren) vars identitet är
känt eller kan direkt eller indirekt etableras med hjälp av sådana uppgifter som ett personligt
identifieringsnummer eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska,
psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
Hantering av personuppgifter är all handling som utförs med personuppgifter: insamling, inspelning, lagring,
klassificering, gruppering, kombination, ändring, tillhandahållande, publicering, användning, logisk och/eller
aritmetisk verksamhet, sökning, spridning, förstörelse eller annan åtgärd eller andra åtgärder.
Dataskyddsförordningen - General data protection regulation (hädanefter GDPR) är
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
avseende behandling av deras personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande
av direktiv 95/46/EG.
Andra villkor som används i denna Policy förstås som de definieras i GDPR och andra rättsakter.
2.

KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER

Beroende på de tjänster eller produkter som en personuppgiftsägare avser att använda eller använder,
behandlar INVL olika kategorier av personuppgifter. Personuppgifter kan erhållas direkt från
personuppgiftsägaren, genom aktiviteter vid personuppgiftsägarens användning av tjänster eller INVLwebbplatser, och från externa källor såsom register och annan tredje part (till exempel, Statens

socialförsäkringsfondsstyrelse, register över gäldenärer och juridiska personer när personuppgiftsägaren är
aktieägare, etc.), om INVL har samtycke från personuppgiftsägaren eller rättsakter tillåter det.
Om en personuppgiftsägare inte godkänner att tillhandahålla sina personuppgifter, kan INVL-tjänster komma
att avslås.
Huvudkategorierna av personuppgifter inkluderar men är inte begränsade till:
 Personuppgifter, till exempel namn, efternamn, personnummer, födelsedatum och personuppgifter;
 Kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer och e-post;
 Uppgifter om utbildning och yrkesverksamhet;
 Finansiella uppgifter, såsom data om egendom, inkomst och förpliktelser;
 Bankkonto uppgifter;
 Finansiell erfarenhet och investeringsmål;
 Uppgifter avseende implementeringen av känn-din-kund-principen, såsom uppgifter om pengars
ursprung, sanna förmånstagare, land där man är skattskyldig, medborgarskap och information om en
personuppgiftsägares deltagning i politiken;
 Uppgifter om en personuppgiftsägares käraste, t.ex. information om nära familjemedlemmars
deltagande i politik;
 Uppgifter om tillhandahållande av tjänster och om kundernas tillfredsställelse med dem, såsom
uppgifter om prestanda eller avvikelse av avtal, avtal som ingåtts, avtal som är i kraft eller har upphört,
inkomna ansökningar, deklarationer och personuppgiftsägarens feedback angående tjänster;
 Uppgifter som samlats in med hjälp av kommunikationsmedel eller andra tekniska medel, såsom video
övervakningsdata, telefon eller e-post och data avseende personuppgiftsägarens besök på INVLs
webbplatser eller användning av självbetjäningsportaler (till exempel, IP-adress, inloggningsuppgifter,
webbplats besökshistorik, etc.);
 Uppgifter som erhållits för att uppfylla kraven i rättsfall, såsom uppgifter som erhållits genom
förfrågningar från notarius publicus, skattemyndigheter, domstolar eller inkassoföretag;
 Uppgifter om juridiska företrädare (genom fullmakt eller på annat sätt);
 Uppgifter om band till juridiska personer, till exempel en juridisk persons huvudman, aktieägare,
styrelseledamot eller annat styrande organ, sann förmånstagare, eller liknande uppgifter som är
nödvändiga för att genomföra en transaktion i namnet på en juridisk person.
INVL behandlar inte personuppgiftsägaren speciella ("känsliga") kategorier av personuppgifter.
Om en personuppgiftsägare tillhandahåller INVL med data från andra personer som är associerade med
dem, måste personuppgiftsägaren få dessa personers samtycke och bekanta dem med denna policy.
3.

SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Grunden till INVLs behandling av personuppgifter kan vara utförandet av avtal som gjorts med en
personuppgiftsägare eller avsikten att ingå i ett avtal, en personuppgiftsägare samtycke till behandling av
deras personuppgifter för ett visst ändamål, eller utförande av skyldigheter som INVL har enligt lag. INVL kan
också behandla personuppgifter baserat på begreppet legitimt intresse (till exempel att stärka IT-säkerhet) när
den har uppfyllt kraven som fastställts av GDPR. Enligt de villkor som anges i gällande lagstiftning kan ett eller
flera av ovanstående angivna rättsliga grunder antas för behandling av samma personuppgifter för en och
samma personuppgiftsägare.
INVL kan bearbeta en personuppgiftsägares uppgifter för följande ändamål (inklusive men inte begränsat till
fall där separat samtycke från personuppgiftsägaren erhålls för behandling av data):
 För att tillhandahålla INVLs tjänster och andra aktiviteter, inklusive riskbedömning, enligt vad som
föreskrivs i de rättsakter som gäller för INVLs verksamhet;
 För att informera personuppgiftsägaren om behandling av sina tjänster, försäljningsköp,
värdepapper och om andra avtal med INVL;
 För att informera personuppgiftsägaren om INVLs tjänster;
 För att få information från personuppgiftsägaren avseende INVLs tjänster;
 För att säkerställa säkerheten hos INVL och personuppgiftsägaren och deras tillgångar genom
videoövervakning;
 För att bedöma utförandet och prestandan av INVLs avtal och kvaliteten på tjänster som
tillhandahålls av INVL (till exempel genom att spela in telefonsamtal), att begära ett omdöme om
tillhandahållna tjänster och deras kvalitet, att bedriva marknadsundersökningar och att organisera
tävlingar och kampanjer för personuppgiftsägaren;
 Att analysera och prognostisera personuppgiftsägarens vanor och behov och pågående verksamhet
avseende INVLs tjänster för att säkerställa tillhandahållande av optimal service till
personuppgiftsägaren och göra personliga erbjudanden;




4.

Att utföra juridiska skyldigheter, inklusive genomförandet av känn-din-kund-principen och
förebyggande av penningtvätt och finansiering av terrorism;
För skydd, underhåll och förbättring av teknisk utrustning och IT-infrastruktur genom att vidta
åtgärder för att förhindra missbruk av tjänster och genom att försäkra lämplig tillhandahållande av
tjänster;
För andra lagliga ändamål, som anges i rättsakter.
PERSONUPPGIFTSÄGARENS RÄTTIGHETER

En personuppgiftsägare har sin rätt garanterad genom dataskyddslagstiftningen och kan därmed begära att
en personuppgiftsansvarig, efter att ha bekräftat personuppgiftsägarens personliga identitet, gör följande:
 ge information om huruvida de behandlar personuppgiftsägarens personuppgifter, och, om så är
fallet, bekanta personuppgiftsägaren med personuppgifterna som behandlas, och informera dem om
vilka personuppgifter de har erhållit från vilka källor, för vilket ändamål, och hur de bearbetas
(inklusive automatiserat beslutsfattande och dess betydelse och konsekvenser för
personuppgiftsägaren), hur länge de lagras och till vem de tillhandahålls (rätten att bekanta sig med
sina egna personuppgifter);
 rätta till eller korrigera personuppgiftsägarens felaktiga, ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter
(rätten att kräva korrigering av personuppgifter);
 under vissa omständigheter som anges i GDPR (när personuppgifter har behandlats olagligen,
grunden för bearbetning av uppgifterna har försvunnit, osv.), för att radera personuppgiftsägarens
personuppgifter (rätten att kräva radering av personuppgifter - " rätt att bli glömd ");
 under vissa omständigheter som anges i GDPR (när personuppgifter har behandlats olagligen,
samtidigt som en begäran från personuppgiftsägaren om noggrannhet eller behandling av data
övervägs, etc.) för att begränsa behandlingen av personuppgiftsägarens personuppgifter, förutom för
lagring (rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter);
 tillhandahålla skriftligt eller i vanligt förekommande elektroniskt formulär personuppgifter som
personuppgiftsägaren har lämnat till personuppgiftsansvarige som behandlas automatiskt genom
den personens medgivande eller utförande av ett avtal, och, om möjligt, överföra sådana uppgifter
till en annan tjänsteleverantör (rätten till personuppgifters flyttbarhet).
När INVL behandlar en personuppgiftsägares personuppgifter genom sitt samtycke har personuppgiftsägaren
rätt att återkalla sitt samtycke när som helst och databehandling som grundas på detta samtycke kommer att
stoppas omedelbart. Observera att när samtycke dras tillbaka kan det vara så att INVL inte kommer att kunna
erbjuda personuppgiftsägaren vissa tjänster eller produkter men kommer att fortsätta att använda
personuppgiftsägarens personuppgifter, till exempel för att verkställa ett avtal som ingåtts med
personuppgiftsägaren eller om det krävs enligt lag.
En personuppgiftsägare har rätt att när som helst göra invändningar mot:
 bearbetningen av deras personuppgifter, och ålägger sig därmed att presentera sin rättsligt grundade
invändning mot personuppgiftsansvarige skriftligen eller på annat sätt så att personuppgiftsägarens
identitet kan styrkas, om grunden för behandling av personuppgifter är i personuppgiftsansvariges
legitima intresse;
 behandling av deras personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte (inklusive relaterad profilering) och
rätt att inte motivera denna invändning;
 omfattas av ett beslut som enbart grundar sig på automatisk bearbetning, inklusive profilering, som
har rättsverkningar i deras avseende eller på liknande sätt påverkar personuppgiftsägaren väsentligt.
Denna rättighet gäller inte om sådant beslutsfattande är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett
avtal med personuppgiftsägaren, är godkänt enligt gällande lagstiftning eller baseras på det uttryckliga
samtycket från personuppgiftsägaren.
En personuppgiftsägare har rätt att lägga fram ett klagomål angående behandling av personuppgifter till
Statens dataskyddsinspektion (adress A. Juozapavičiaus St 6, 09310 Vilnius, Litauen, webbplats www.ada.lt)
om personuppgiftsägaren anser att behandlingen av deras personuppgifter strider mot deras rättigheter och
lagliga intressen enligt gällande lagstiftning. Vi ber att de frågor som uppstår behandlas först och främst av
INVL så att vi kan lösa dem så snabbt som möjligt.
5.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTSÄGAREN BEGÄRAN ATT UTÖVA SINA RÄTTIGHETER

En personuppgiftsägare måste presentera en begäran om att utöva de angivna rättigheterna till
personuppgiftsanvarige (se avsnitt 1, "DEFINITIONER"). Kontaktuppgifter till INVLs företag publiceras på
hemsidan invaldainvl.com.

För att skydda mot offentliggörande av personuppgifter som behandlas av INVL till personer utan rätt att ta
emot dem, när en begäran om att tillhandahålla data eller utöva andra rättigheter är mottagen av en
personuppgiftsägare ska först och främst personen identifieras. Om identitets verifikationsprocessen är lyckad,
åtar sig INVL utan otillbörlig fördröjning, men aldrig senare än inom en månad efter mottagandet av
personuppgiftsägarens begäran att lämna information om åtgärder som vidtagits avseende
personuppgiftsägarens begäran. Med tanke på en förfrågans komplexitet eller om en personuppgiftsägare
lämnar flera ansökningar, har INVL rätt att förlänga en-månadersperioden med ytterligare två månader och
informera personuppgiftsägaren om detta före utgången av den första månaden och specificera orsaken till
förlängningen.
En personuppgiftsägare är inte skyldigt att betala någon avgift för att få information om deras behandlade
personuppgifter (eller att utöva andra rättigheter). INVL kan dock ta ut en rimlig avgift om personuppgiftsägaren
begäran är klart ogrundat, inlämnad upprepade gånger eller oproportionerligt.
6.

MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

En personuppgiftsansvarig kan avslöja/överföra en personuppgiftsägares personuppgifter för behandling till
följande tredje parter som hjälper personuppgiftsansvarige att utföra och administrera tillhandahållandet av
tjänster:
 företag som tillhandahåller IT-tjänster (för att säkerställa underhåll, förbättring och uppgradering av
informationssystem);
 företag som tillhandahåller webbplatsadministration och relaterade tjänster;
 företag som tillhandahåller dokumentlagring och arkiveringstjänster;
 företag som tillhandahåller posttjänster (för att skicka rapporter och andra meddelanden till en
personuppgiftsägare);
 revisorer;
 företag som tillhör INVL (med personuppgiftsägarens samtycke eller om det är tillåtet enligt gällande
lagstiftning);
 kredit- och finansinstitut, däribland en värdepapperscentral, Nasdaq Vilnius fondbörs, finansiella
intermediärer, centralbanken och tredje parter som deltar i handel med finansiella instrument under
transaktionens livscykel: genomförande, clearing och avveckling;
 Gäldenär register, som samlar information om missade betalningar och inkassobolag.
Data tillhandahålls också till:
 statliga institutioner och andra personer som utför sina uppgifter enligt lagen (till exempel
brottsbekämpande organ, utmätningsmän, notarius publicus och institutioner som ansvarar för
skatteförvaltning, övervakar INVL och utreder finansiella brott, däribland Litauens centralbank och
Litauens Ekobrottsmyndighet;
 Statliga skatteinspektionen för att genomföra avtalet mellan Republiken Litauens och Amerikas
Förenta Staternas regeringar för att förbättra den internationella efterlevnaden av skatteregler och
genomföra lagen om skatteöverensstämmelse samt andra internationella skyldigheter i Republiken
Litauen i detta område;
 Statsförsäkringskassan.
INVL förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder och sträva efter att andra personer till vilka personuppgifter
kan lämnas, behandlar personuppgifter i enlighet med INVLs indikationer och gällande lagstiftning och att
genomföra lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter.
7.

KVARHÅLLNINGSPERIOD FÖR PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter ska inte behandlas längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen
av uppgifterna. Kvarhållningsperioder för personuppgifter ska definieras i interna rättsakter mot bakgrund av
vad som avtalas med personuppgiftsägaren, INVLs legitima intressen och lagkrav (till exempel krav på
redovisning och penningtvätt, preskription av fordringar etc.).
Som regel behandlar INVL personuppgifter som samlas in för att tillhandahålla tjänster så länge som
personuppgiftsägaren använder INVLs tjänster och behåller uppgifter i 10 år efter att personuppgiftsägaren
slutar använda dessa tjänster.
Om en personuppgiftsägare använder kontaktformulär på INVL-företagens webbplatser för att skicka frågor,
kommer information som tillhandahålls i dessa formulär, inklusive personuppgiftsägarens kontaktuppgifter, att
behållas tills frågan är behandlad och inte längre än 1 år efter det att frågan lämnats in, om inte en längre
kvarhållningsperiod är lagligt tillåten av andra skäl.

8.

GEOGRAFISK TERRITORIUM FÖR FÖRARBETNING

INVL behandlar en personuppgiftsägares personuppgifter endast inom Europeiska unionens
territorium/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES). Personuppgifter överförs inte till tredje land.
9.

AUTOMATISERADE BESLUT

För att säkerställa den mest lämpliga tjänsten för en personuppgiftsägare och för att tillhandahålla
marknadsföringserbjudanden som är anpassade till personuppgiftsägare och för att förbättra kvaliteten på de
tjänster som INVL tillhandahåller, kan INVL använda automatiserade metoder för att analysera en
personuppgiftsägares personuppgifter, inklusive information om deras användning av tjänster och beteende
på INVL-företagens webbplatser och självbetjänings portaler.
Observera att de åtgärder som INVL har vidtagit för att analysera en personuppgiftsägares uppgifter inte har
några rättsliga eller andra liknande signifikanta effekter för personuppgiftsägaren. En personuppgiftsägare kan
när som helst göra invändningar mot behandlingen av deras personuppgifter för direkt marknadsföring och
konfigurera webbläsaren att vägra alla eller vissa webbläsarcookies.
10.

KONTAKTUPPGIFTER








11.

AB Invalda INVL (juridisk enhetskod 121304349, registrerad adress Gynėjų 14, Vilnius, Litauen, tel.
+370 527 90601, e-post info@invaldainvl.com, website www.invaldainvl.com);
UAB INVL Asset Management (juridisk enhetskod 126263073, adress Gynėjų St. 14, Vilnius,
Litauen, tel. +370 700 55959, e-post info@invl.com, website www.invl.com);
UAB INVL Finasta (juridisk enhetskod 304049332, adress Gynėjų St. 14, Vilnius, Litauen, tel. +370
521 11294, e-post gerovesvaldymas@invl.com, website www.invlfinasta.com);
UTIB INVL Baltic Real Estate (juridisk enhetskod 152105644, adress Gynėjų St. 14, Vilnius, Litauen,
tel. +370 5279 0601, e-post breinfo@invl.com, website www.invlbalticrealestate.lt);
UTIB INVL Technology (juridisk enhetskod 300893533, adress Gynėjų St. 14, Vilnius, Litauen, tel.
+370 527 90601, e-post info@invltechnology.lt, website www.invltechnology.lt);
AB INVL Baltic Farmland (juridisk enhetskod 303299781, adress Gynėjų St. 14, Vilnius, Litauen, tel.
+370 525 95056, e-post farmland@invaldainvl.com, website www.invlbalticfarmland.com);
UAB "Mundus", turto valdymo bendrovė (juridisk enhetskod 303305451, adress Vilniaus St 31,
Vilnius, Litauen, tel. +370 672 30426, e-post info@mundus.lt, website www.mundus.lt).
COOKIES

Cookies är information som blir registrerat på datorn hos en person som besöker INVLs webbsidor. Cookies
används för att känna igen en besökare som någon gång tidigare besökt webbplatsen och för att samla in
webbplatsens trafikstatistik, samt att visa besökaren annonser som är avsedda speciellt för dem och för att
förbättra funktionaliteten på en självbetjänings portal. I standardinställningarna accepterar de flesta
webbläsare cookies. Besökare har dock möjlighet att stänga av cookies genom att ändra sina
webbläsarinställningar. Webbläsarinställningar kan också ställas in för att endast acceptera vissa cookies eller
att generera en varning varje gång och erbjuda ett val om huruvida cookies ska sparas på din dator eller inte.
Observera att om cookies är inaktiverade kan vissa webbplatsfunktioner kanske inte fungera.
Mer information om cookies som används av INVL finns på:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Cookies som används av INVL på företagets webbplatser:
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__utmb

invl.com
invlfinasta.com

__utmc

invl.com
invlfinasta.com

__utmz

6
månader

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

__utmv

2 år

Unikt ID

Unikt ID

2 år

Unikt ID

10
minuter

Unikt ID

30
minuter

Unikt ID

Fram till
Unikt ID
slutet av
sessionen

invltechnology.com
PHPSessI
invlmiskai.com
D
invaldainvl.com
invlbalticfarmland.com
bre.invl.com

Används för att
aktivera
webbplatsens
funktionalitet

När
Tills
webbplatse webbläsa
n är laddad rfönstret
är stängt

invl.com
invlfinasta.com

C

Används för att
kontrollera om
en besökares
webbläsare
accepterar
cookies

När
160 dagar Unikt ID
webbplatse
n är laddad

invl.com
invlfinasta.com

TPC

Bestämmer om
cookies från
tredje part
accepteras i en
besökares
webbläsare

14 dagar

Unikt ID

Unikt ID

AdForm

invl.com
invlfinasta.com

GCM

Identifierar
behovet av att
kontrollera en
partners
cookies

1 dag

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

CM

Identifierar
behovet av att
kontrollera en
partners
cookies

1 dag

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

CM14

Identifierar
behovet av att
kontrollera en
partners
cookies

14 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

token

Ta bort
säkerhetsidentif
ierare för att
markera att en
bort koppling
skickades in av
en besökare
och inte av
skadlig kod

Fram till
Unikt ID
slutet av
sessionen

invl.com
invlfinasta.com

otsid

Annonsörs-ID

1 år

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

uid

Används för att
identifiera en
besökares
webbläsare

60 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

cid

Används för att
identifiera en
session

60 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

adtrc

Verifierar om
webb
läsarinformation
har
tillhandahållits
till Adformservern

7 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

SR<Rotato
rID>

Indikerar ett
banners totala
visningar,
dagliga
visningar, totala
klick, dagliga
klick och sista
intrycks datum

1 dag

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

CT<Trackin Indikerar det
gSetupID> sista klicket för
banners på
tredje parts
webbplatser

1 timma

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

EBFCD<Ba Identifierar
nnerID>
dagliga
frekvensen av
täckning för
expanderade
banners

7 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

EBFC<Ban
nerID>

Identifierar
totala
frekvensen av
täckning för
expanderade
banners

7 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

CFFC<Tag
ID>

Den
sammansatta
frekvensen av
täckning för
banners

7 dagar

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

fr

En Facebookcookie som gör
att Facebook
kan visa reklam

När
90 dagar
webbplatse
n är laddad

Unikt ID

Facebook

invl.com
invlfinasta.com

lidc

Används för
intern routing
på plattformen

När
1 dag
webbplatse
n är laddad

Unikt ID

LinkedIn

invl.com
invlfinasta.com

bcookie

Besökare Webb
läsaridentifierin
g

1 år

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

bscookie

Besökarens
webbläsarcooki
e

1 år

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

L1c

Besökarens
webbläsarcooki
e

fram till
Unikt ID
slutet av
sessionen

invl.com
invlfinasta.com

BizoID

6
månader

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

BizoData

Används för att
samla statistisk
information om
trafik på
webbplatsen

6
månader

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

BizoUserM
atchHistory

6
månader

Unikt ID

invl.com
invlfinasta.com

BizoNetwor
kPartnerInd
ex

6
månader

Unikt ID

Systemcookies som används på www.invl.com:
Namnet på cookie
INVLAPP

Syftet med
cookie
Används för att
aktivera
webbplatsens
funktionalitet

Moment av
skapelsen

Utgångstid

Aktiverad när du
1 timme
tittar på en fond
för att lagra
navigeringsvärdet

Data som
används
Unikt ID

ersättning

Används för att
meddela om
cookies

Vid samtycke till
cookie policy

199 dagar

Unikt ID

Cookies som används av INVL på sina självbetjänings portaler:
Namnet på cookie
__AntiXsrfToken
invl

Syftet med
cookie

Moment av
skapelsen

Funktionella
cookies används
för att stödja
funktionen hos eportalen

Vid anslutning till
e-portalen

Utgångstid
En session

Data som
används
Dessa cookies
samlar inte in
någon personlig
information och
tas bort
automatiskt när
webbläsarfönstret
stängs.

INVLs webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och rättsakter samt till sociala nätverk (ett
alternativ att dela innehåll på Facebook, LinkedIn, Instagram och YouTube, till exempel). Det bör noteras att
de tredje parts webbplatser vars länkar finns på INVLs webbplatser omfattas av dessa webbplatsers sekretess
policy eller andra dokument som motsvarar en sekretesspolicy och INVL tar inte ansvar för innehållet som
presenteras på dessa webbplatser, deras aktiviteter eller bestämmelser i deras sekretesspolicy.
INVL har rätt att när som helst ensidigt ändra denna sekretesspolicy och informera de registrerade om
ändringarna på INVL-gruppens webbplatser.

