PRIVATUMO IR SLAPUKŲ NAUDOJIMO POLITIKA

UAB „Kofinansavimas“, juridinio asmens kodas 304295647, buveinės adresas Konstitucijos pr. 7,
Vilnius (Bendrovė), gerbia ir saugo kiekvieno duomenų subjekto privatumą bei įsipareigoja sąžiningai bei
teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti asmens duomenis.
Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą finansavimą, teikiamą iš KŪB
„Koinvesticinis fondas“ (toliau – Fondas) įgyvendinamų finansinių priemonių lėšų, atitinkamo finansavimo
(investavimo), investicijų atlikimo bei atliktų investicijų valdymo tikslais, finansavimui panaudotų finansinių
priemonių tikslinių lėšų tinkamo panaudojimo pagrindimo tikslais.
Ši privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip Bendrovė renka ir naudoja informaciją
Jums naudojantis bet kokiomis Bendrovės interneto svetainėje www.koinvest.lt (toliau – Svetainė)
siūlomomis paslaugomis arba bet kokiomis kitomis paslaugomis, kurias teikia Bendrovė.
Naršydami Svetainėje ar naudodamiesi Bendrovės ir (ar) Fondo Paslaugomis, Jūs, kaip Svetainės
vartotojas ir (ar) Bendrovės ir (ar) Fondo klientas (toliau – Klientas), sutinkate su šios Politikos
nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas.
Bendrovės vykdomos funkcijos ir taikomi Duomenų apsaugos teisės aktai įpareigoja ją užtikrinti
Klientų, potencialių klientų ir susijusių asmenų informacijos slaptumą bei konfidencialumą ir
laikytis Politikos. Politikoje pateikiama nuoroda į „Jūsų Asmens duomenys“ reiškia bet kokią
informaciją, iš kurios galima nustatyti ar kuria galima pagrįstai pasinaudoti nustatant Jūsų – kaip vieno
iš aukščiau paminėtų asmenų – tapatybę (toliau – Asmens duomenys).
Politika apima Asmens duomenų tvarkymo veiklą, susijusią su:
a)
tinkamo finansavimo, teikiamo iš Fondo įgyvendinamų finansinių priemonių
lėšų, užtikrinimu, atitinkamo finansavimo (investavimo), investicijų atlikimo bei atliktų investicijų
valdymu, finansavimui panaudotų finansinių priemonių tikslinių lėšų tinkamo panaudojimo
pagrindimu;
b)
naujienlaiškiais ir rinkodaros informacija;
c)
Bendrovės personalo atrankos procesais;
d)
slapukais, kurie naudojami Svetainėje;
e)
visais įsipareigojimais, kuriuos nustato Bendrasis duomenų apsaugos
reglamentas (2016/679), bet kuris atitinkamas Duomenų apsaugos teisės aktas, taip pat bet
kokie kiti galimai taikomi įstatymai ir reglamentai.

Duomenų tvarkymo tikslai, priemonės ir terminai
a) Tinkamo finansavimo, teikiamo iš Fondo įgyvendinamų finansinių priemonių lėšų, užtikrinimas,
atitinkamo finansavimo (investavimo), investicijų atlikimo bei atliktų investicijų valdymas,
finansavimui panaudotų finansinių priemonių tikslinių lėšų tinkamo panaudojimo pagrindimas:
Bendrovė veikia kaip asmens duomenų, pateiktų paraiškose ir kartu su jomis pateikiamuose
dokumentuose, valdytojas ir juos tvarko teisės aktų nustatyta tvarka, Politikoje nurodytais tikslais
ir teisiniais pagrindais.
b) Duomenų valdytojas pateiktų asmens duomenų atžvilgiu turi teisę rinkti, įrašyti, kaupti, saugoti,
klasifikuoti, grupuoti, apjungti, papildyti, pataisyti bei prireikus – atskleisti, naudoti, ir sunaikinti
pateiktus asmens duomenis arba atlikti bet kuriuos kitus teisėtus veiksmus su jais.

b) Naujienlaiškiai ir rinkodaros informacija: Bendrovė naudoja pateiktą informaciją siųsdami
žinias apie naujausius įvykius, teikiamų paslaugų apimtis, taip pat informaciją apie bet kokius
numatomus renginius, kurie gali sudominti Klientus. Jūsų Asmens duomenis Bendrovė naudos tol, kol
nepareikšite pageidavimo daugiau nebegauti tokios informacijos iš Bendrovės. Bendrovė gali naudoti
Jūsų vardą, pavardę, pareigas, el. pašto adresą, telefono numerius, adresus ir kitą bet kokią Jūsų
pateiktą informaciją, kuri gali būti panaudota susisiekiant su Jumis informacijos pateikimo tikslais.
c) Personalo atrankos procesai: Bendrovė naudoja Svetainę bei kitus joje nurodytus ryšių
kanalus, siekdama rinkti su Jūsų paraiškomis dėl įdarbinimo susijusią informaciją. Bendrovė naudoja
Asmens duomenis, nurodytus visuose dokumentuose, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei. Įdarbinimo
proceso metu gautus duomenis Bendrovė saugo tol, kol tai bus būtina norint įvertinti paraišką pagal
visus atitinkamus teisės aktus ir nuostatus. Be to, Bendrovė gali paprašyti Jūsų sutikimo, leidžiančio
saugoti Jūsų Asmens duomenis dar kurį laiką po paraiškos įvertinimo.
d) Slapukai – tai nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui,
mobilųjį telefoną) Jums besilankant Svetainėje, ir išsaugomi Jūsų naršyklėje. Slapukai yra atsiunčiami
į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad naršymas Svetainėje būtų kuo sklandesnis nes slapukai
atsimena jūsų naršymo Svetainėje nuostatas, todėl jums nereikia šios informacijos įvesti pakartotinai.
Renkama informacija neapima jokių duomenų, kurie leistų Bendrovei individualiai identifikuoti Jus,
kaip fizinį asmenį. Bendrovė tvarkys Jūsų duomenis naudodama slapukus tol, kol galioja Jūsų duotas
sutikimas.
Svetainėje naudojami slapukai:
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Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo
naršyklės nustatymus. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia,
pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.
Jūs turite teisę gauti iš Bendrovės informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis, reikalauti,
kad neteisingi, neišsamūs ir netikslūs Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti . Taip pat Jūs turite teisę
paprašyti, kad Jūsų asmens duomenys nebebūtų toliau tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.
Slapukų surinkti Jūsų asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi vadovaujantis slapukų naudojimą
reglamentuojančiais teisės aktais, įskaitant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679).
Vadovaudamasi teisės aktų reikalavimais Bendrovė taiko saugumo priemones, kurios užkirstų kelią
neteisėtam Jūsų asmens duomenų atskleidimui bei neteisėtam jų panaudojimui.

Asmens duomenys tvarkomi terminą, nustatytą Bendrovės asmens duomenų tvarkymo
taisyklėse (toliau – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės).
Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra:
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2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo
nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui,
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui
bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios
nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006;
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1301/2013 dėl
Europos regioninės plėtros fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1080/2006;
2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1300/2013 dėl
Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006;
2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 480/2014, kuriuo papildomas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio
fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir
Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos;
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų
pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius;
2014 m. liepos 28 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 821/2014, kuriuo nustatomos
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 nuostatų dėl išsamios programų
įnašų pervedimo ir valdymo tvarkos, finansinių priemonių ataskaitų teikimo, veiksmams skirtų
informavimo ir komunikacijos priemonių techninių charakteristikų ir duomenų įrašymo ir
saugojimo sistemos taikymo taisyklės;
2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo
panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – Įstatymas);
Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu;
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu;
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu;
Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymu;
Lietuvos Respublikos investicijų įstatymu;
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu;
Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu;
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;
Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu;
Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu;
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1K -326 „Dėl Finansinių
priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. 4 -256 „Dėl Garantijų,
paskolų, rizikos kapitalo priemonių ir visuotinės dotacijos priemonės „Dalinis palūkanų
kompensavimas“, finansuojamų iš grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
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Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 2016 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr.
2V- 16-5120 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro
duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;
2016 m. balandžio 4 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4 -265 „Dėl rizikos
kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ schemos patvirtinimo“;
2016 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4 -737 „Dėl rizikos
kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas II, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros
fondo“ schemos patvirtinimo“;
2018 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-169 „Dėl rizikos kapitalo
priemonės „Ko-investicinis fondas MTEPI, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo“
schemos patvirtinimo“;
2019 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3 -389 „Dėl
rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas susisiekimui“ schemos patvirtinimo“,
2017 m. gegužės 24 d. komanditinės ūkinės bendrijos „Koinvesticinis fondas“ bendrijos veiklo s
sutartimi, sudaryta tarp Bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės „Investicijų ir verslo
garantijos“, (su vėlesniais pakeitimais);
kitais teisės aktais nustatančiais asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, informacinės sistemos
valdytojo ir tvarkytojo veiklą ir elektroninės informacijos saugos valdymą;
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Bendrovė teikia jos tvarkomus asmens duomenis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse
nustatytiems asmenims.
Duomenų apsaugos pareigūnas
Informuojame, kad įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus,
UAB „Kofinansavimas“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:
EGLĖ TOLIŪNAITĖ
Kontaktiniai duomenys:
Tel. +370 5 210 7511;
El. paštas: egle.toliunaite@invega.lt
Pateikdami Bendrovei savo Asmens duomenis arba pareiškę sutikimą dėl Asmens duomenų
tvarkymo, Jūs sutinkate, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys. Bendrovė imsis visų pagrįstai būtinų
saugumo priemonių užtikrinti, kad su Jūsų duomenimis būtų elgiamasi saugiai ir vadovaujantis taikomų
Duomenų apsaugos teisės aktų. Jūsų Asmens duomenis Bendrovė saugos ne ilgiau, nei būtina šioje
Politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti.
Kaip ir visų Asmens duomenų atveju, Jūs galite prašyti, kad pateiktume išsamią informaciją apie
Jūsų Asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (2016/679)
15 straipsnį. Naudodamiesi savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis, Jūs galite tai padaryti susisiekę su
Bendrove šioje Politikoje nurodytais adresais ir numeriais.
Politikos pakeitimai
Esant poreikiui, Bendrovė gali atlikti bet kokius šios Politikos pakeitimus. Jei Politikos nuostatos
yra pakeičiamos, naujausia Politikos versija yra paskelbiama Svetainėje. Rekomenduojame Jums laikas
nuo laiko pasitikrinti, ar nebuvo padaryta Politikos pakeitimų.
Informacija apie Bendrovę

Visais klausimais dėl asmens duomenų galite kreiptis:
UAB „Kofinansavimas“
Konstitucijos pr. 7, LT-09308 Vilnius
El. paštas: info@koinvest.lt
Telefonas: +370 686 86725

Jei manote, kad Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi netinkamai arba kad Bendrovė pažeidė
Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos
inspekcijai.

