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Vostok Emerging Finance’s Privacy Policy
Vostok Emerging Finance recognizes the importance of data protection and is committed to always maintain
appropriate safeguards as required by applicable law to ensure the integrity and security of your personal
data. This privacy policy informs you how the Vostok Emerging Finance group may process your personal
data.
Collection of personal data
Vostok Emerging Finance collects and processes personal data that are provided to us in connection with
your business relationship with the group. Personal data may also be collected in circumstances when you
subscribe for press releases, newsletters or other information or when you register for seminars or similar
events. Personal data may be collected from a third party source e.g. as part of our investment processes or
from publicly available records. Personal data collected and processed include e.g. name, business related
contact details, information on your role and details of the company or organization that you represent.
Purposes of processing your personal data
Vostok Emerging Finance processes personal data for business related matters and for administrating and
maintaining agreements and business relations with our customers, suppliers and business partners.
Personal data may also be processed in order to administrate our investments and to send press releases,
newsletters and invitations to seminars and similar events. When processing personal data for these
purposes, we rely on legitimate interests. We have a strong interest in maintaining business relationships
with other companies and organisations and only processes your business information as a representative or
contact person of such company or organization.
Routines for processing of personal data
Vostok Emerging Finance may use your personal data for purposes described above to share with
competent authorities, business partners or service providers. If a business partner or a service provider of
ours is located in a country outside the EU/EEA, your personal data may be transferred to a country that
does not have data protection laws equivalent to ours. In those circumstances, we will put in place
appropriate safeguards to protect your personal data in connection with the transfer.
You may contact us anytime using the contact details below if you would like further information on such
safeguards.
We retain personal data as long as there is a business relationship with the company or organization that
you represent or otherwise as long as it is necessary to fulfil the purpose of the processing. Personal data
will also be retained as long as required by applicable laws, regulations or decisions by authorities. You may
at any time unsubscribe from receiving press releases, newsletters and similar information and your
information will thereafter no longer be retained for such purposes.
Your rights
You have the right to request information on the personal data about you which we hold, to have any
inaccurate personal data corrected and to object to or restrict our using your personal data. In accordance
with applicable law, you may also have the right to request the erase of your personal data, make a
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complaint if you have a concern about our processing of your personal data or make a request for disclosure
of your personal data in a machine-readable format.
How to get in touch
If you have any questions regarding the processing of your personal data by us, you can contact us at
legal@vostokemergingfinance.com. If you have any complaints regarding the processing of your personal
data, you can also contact the Swedish Data Protection Authority.
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Vostok Emerging Finance integritetspolicy
Vostok Emerging Finance värnar om den personliga integriteten och är därför mån om att alltid skydda
personuppgifter på lämpligt sätt och följa alla vid var tid gällande regelverk avseende dataskydd. Genom
denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur personuppgifter behandlas av Vostok Emerging Finance
koncernen.
Insamling av personuppgifter
Vostok Emerging Finance samlar in och behandlar sådana personuppgifter som lämnas till oss i samband
med dina affärsmässiga kontakter med koncernen. Personuppgifter kan även samlas in om du väljer att
prenumerera på pressmeddelanden, nyhetsbrev eller annan information eller om du anmäler dig till
seminarier och liknande evenemang. Personuppgifter kan samlas in från andra källor såsom t.ex. i samband
med våra investeringar i bolag eller från allmänt tillgängliga register. Exempel på kategorier av uppgifter som
samlas in och behandlas omfattar namn, yrkesmässiga kontaktuppgifter samt uppgifter om din position och
det företag eller organisation som du representerar.
Syftet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att bedriva vår verksamhet, administrera avtal och upprätthålla kontakter
med våra kunder, leverantörer och affärspartners. Vissa personuppgifter behandlas för att administrera våra
investeringar i andra bolag och personuppgifter kan även användas för att skicka ut pressmeddelanden,
nyhetsbrev och inbjudningar till seminarier eller liknande evenemang. Personuppgifterna behandlas av oss
med stöd av en intresseavvägning. Vi har ett starkt intresse av att kunna upprätthålla affärsmässiga
kontakter med andra företag och organisationer och behandlar enbart dina yrkesrelaterade personuppgifter i
egenskap av företrädare eller kontaktperson för sådant företag eller organisation.
Rutiner vid behandling av personuppgifter
Vostok Emerging Finance kan för ovan angivna ändamål komma att överföra dina personuppgifter till
berörda myndigheter, till andra företag som vi gör affärer med eller till företag som tillhandahåller tjänster till
oss. Om Vostok Emerging Finance har en leverantör eller affärspartner i ett land utanför EU/EES kan dina
personuppgifter komma att överföras till ett sådant land som inte har en motsvarande skyddsnivå för
personuppgifter. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i samband
med sådan överföring. Du kan när som helst efterfråga ytterligare information om sådan överföring och
skyddsåtgärder som vi använder.
Vostok Emerging Finance sparar personuppgifter under den tid det finns en affärsmässig relation med det
företag eller organisation som du representerar eller så länge som det annars är nödvändigt för att uppfylla
ändamålet med behandlingen eller så länge det föreligger skyldighet att spara uppgifterna enligt lag,
förordning eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst avanmäla dig från prenumerationer på
pressmeddelanden, nyhetsbrev och liknande och dina uppgifter kommer då inte längre att sparas för detta
ändamål.
Dina rättigheter
Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som Vostok Emerging Finance behandlar
och hur dessa används. Du kan även begära att uppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga. I
enlighet med tillämplig lagstiftning kan du även ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller
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att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas samt har rätt att invända mot behandling av dina
personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.
Vid frågor och klagomål
Om du har några frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du, i första hand, vända dig till
legal@vostokmergingfinance.com. Om du har klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan
du även vända dig till Datainspektionen.

