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Belangrijke informatie over uw persoonsgegevens
We beschouwen de relatie met onze aandeelhouders als het kenmerk van ons bedrijf en we zetten ons
volledig in voor de bescherming van de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die ons worden
verstrekt. In overeenstemming met de Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en van de
Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en het vrije verkeer van dergelijke gegevens (de “Wet inzake
gegevensbescherming ”), verzamelt, bewaart en verwerkt het bedrijf, in zijn rol van
verwerkingsverantwoordelijke, gebruikmakend van elektronische of andere middelen, de door
aandeelhouders verstrekte gegevens teneinde te voorzien in de door de aandeelhouders gevraagde
diensten en voor het naleven van zijn wettelijke verplichtingen.
In deze Bijlage I vindt u belangrijke informatie over hoe wij deze persoonsgegevens beschermen en
verwerken. We verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat u deze informatie hebt gelezen en volledig
begrijpt.
Let op dat de termen met een hoofdletter die niet worden gedefinieerd in deze Bijlage I dezelfde betekenis
hebben als in de Prospectus voor Natixis International Funds (Dublin) I plc.
Wie wij zijn
Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. (het “Bedrijf”) is wat bekend staat als de
“verwerkingsverantwoordelijke” voor bepaalde persoonsgegevens die met betrekking tot u worden
verkregen en die worden verwerkt door Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland)
Ltd. (de “Administrateur” of “Registerhouder en overdrachtsagent”), evenals de ander dienstverleners
van het bedrijf zoals hieronder uiteengezet, namens het bedrijf.
Zie hieronder voor de volledige contactgegevens van het bedrijf en de administrateur.
Soorten persoonsgegevens
Het bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens zoals ze worden verstrekt aan het bedrijf of aan diens
betreffende dienstverleners via het ingevulde aanvraagformulier, zoals uw naam, geboortedatum en plaats (stad of land), nationaliteit(en), beroep, soort rekening, herkomst van fondsen, vestigings- of
correspondentieadres, land waar u woont, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, bankinformatie, land
waar u belasting betaalt, fiscaal identificatienummer, beleggerscategorie en uw handtekening. Het bedrijf
kan ook persoonsgegevens verwerken betreffende uw belegging in een fonds, zoals rentebetalingen,
dividenden en andere inkomsten, de opbrengst van de verkoop of aflossing van aandelen en
rekeningssaldi. Voor de AML/KYC [witwasbestrijdings- en ken-uw-klant-) procedures van het bedrijf, kan
het bedrijf ook verplicht zijn identificatiedocumenten te verwerken zoals bijvoorbeeld paspoortgegevens,
rijbewijs en/of nationaal fiscaal nummer.
Als u een rechtspersoon bent (in tegenstelling tot een natuurlijke persoon), kan dezelfde soort informatie
betreffende uw contactpersoon/-personen en of uiteindelijk gerechtigde(n) ook worden verzameld.
6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.
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Doel en rechtsgrondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens
Ter naleving van de Wet inzake gegevensbescherming moet het bedrijf u informeren over het doel van en
de rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. De door u verstrekte
persoonsgegevens worden verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van de inschrijving op het fonds, voor
de legitieme belangen van het bedrijf en om te voldoen aan de het bedrijf opgelegde wettelijke
verplichtingen. Let er vooral op dat het bedrijf verplicht is uw persoonsgegevens te verzamelen, benutten,
over te brengen en anderszins te verwerken voor de volgende doeleinden:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

het vergemakkelijken van uw inschrijvingen, aflossingen en conversies van aandelen in de
fondsen;
het doorlopend verwerken, beheren en administreren van uw participaties in een fonds en alle
daaraan gerelateerde rekeningen;
om u te voorzien van verslagen, berichten en andere diensten voor aandeelhouders met
betrekking tot uw beleggingen in een fonds;
voor het voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten die gelden voor het bedrijf, onze
dienstverleners en de bij hen aangesloten bedrijven, of voor u als gevolg van het feit dat u een
belegger bent in een fonds, waaronder de verplichtingen voor het bedrijf in overeenstemming
met het toepasselijke vennootschapsrecht en de wetgeving inzake witwasbestrijding alsmede
andere toepasselijke verordeningen zoals de (Amerikaanse) FATCA [Foreign Account Tax
Compliance Act (Wet op de naleving van de belastingen bij rekeningen in het buitenland)]-wet
en de CRS [Common Reporting Standard (gemeenschappelijke verslaggevingsstandaarden)]-wet
(zoals gedefinieerd in het hoofdstuk “FATCA en CRS” van het aanvraagformulier); en
ter bescherming van de legitieme belangen van het bedrijf.

Deze legitieme belangen zijn:
(i) de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden omschreven in punt (i) tot (v);
(ii) voldoen aan en naleven van de verantwoordingsplicht van het bedrijf en internationale
regelgevingsverplichtingen; en
(iii) de bedrijfsvoering in overeenstemming met redelijke marktnormen.
Derde ontvangers van uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door gegevensontvangers van het bedrijf, hetgeen in het
kader van de bovengenoemde doeleinden betrekking heeft op Natixis Investment Managers S.A., de
administrateur, registerhouder en overdrachtsagent, andere derde dienstverleners en aangesloten
bedrijven (de “Ontvangers ”). In de onderstaande tabel vindt u een lijst van de ontvangers.
De ontvangers kunnen, onder eigen verantwoordelijkheid, de persoonsgegevens bekendmaken aan de
bij hen aangesloten bedrijven, vertegenwoordigers en/of afgevaardigden (de “Sub-ontvangers ”), die de
persoonsgegevens uitsluitend dienen te verwerken ter assistentie van de ontvangers bij het leveren van
hun diensten aan het bedrijf en/of ter assistentie van de ontvangers bij het voldoen aan hun eigen
wettelijke verplichtingen.
De ontvangers en de sub-ontvangers kunnen, voor zover dat van toepassing is, persoonsgegevens
verwerken:
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(i) als verwerkingsverantwoordelijke (als het verwerken van persoonsgegevens gebeurt volgens de
instructies van het bedrijf, ter assistentie van het bedrijf in het kader van de bovengenoemde
doeleinden (in welk geval het aanstellen van sub-ontvangers onderhevig is aan voorafgaande
toestemming van het bedrijf) of
(ii) als afzonderlijke verwerkingsverantwoordelijke (als de verwerking plaatsvindt voor hun eigen
doeleinden).
Internationale overdracht van uw persoonsgegevens
Sommige van deze ontvangers (of eventuele sub-ontvangers) zijn gevestigd in landen buiten de Europese
Economische Ruimte (“EER”) en de wetten inzake gegevensprivacy in deze landen, zo ze al bestaan, bieden
wellicht geen adequaat niveau van bescherming. In dat geval vindt een dergelijke overdracht plaats op
basis van passende en geschikte waarborgen om een vergelijkbaar niveau van bescherming van uw
persoonsgegevens te bieden – namelijk op basis van adequate contractuele afspraken, mogelijk in de
vorm van de “standaardbepalingen” van de Europese Commissie. De gegevens en kopieën van deze
contractuele afspraken worden op verzoek beschikbaar gesteld door de Administrateur. Zie het eind van
deze Bijlage I voor de bijbehorende contactinformatie.
Ontvanger
Brown Brothers Harriman & Co. en diens sub-ontvangers
Natixis Investment Managers S.A. en diens sub-ontvangers
RBC Investor Services Bank S.A. en diens sub-ontvangers
Pricewaterhouse Coopers Chartered Accountants
Wilton Secretarial Limited
William Fry

Niet-EER-land(en)
Verenigde Staten
Hongkong
Verenigde Staten
NVT
NVT
NVT
NVT

Behalve naar de bovengenoemde ontvangers en sub-ontvangers kunnen persoonsgegevens ook worden
overgebracht naar derden zoals overheids- of regelgevende instanties, waaronder belastingautoriteiten,
in overeenstemming met de toepasselijke wetten en voorschriften. Persoonsgegevens kunnen in het
bijzonder worden bekendgemaakt aan de Ierse belastingautoriteiten, die op hun beurt, in hun rol van
verwerkingsverantwoordelijke, deze gegevens kunnen bekendmaken aan buitenlandse
belastingautoriteiten.
Termijn van de opslag
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden van de
gegevensverwerking (zoals hierboven beschreven), behoudens de in de toepasselijke wetten en
voorschriften vastgelegde wettelijke verjaringstermijnen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens door het
bedrijf en diens dienstverleners worden verwerkt zolang u belegt in aandelen van een fonds. Echter,
indien u uw aandelen aflost, is het misschien nodig uw persoonsgegevens langer te bewaren zodat het
bedrijf en diens dienstverleners kunnen voldoen aan de eventueel op hen van toepassing zijnde wetten
en voorschriften, of die van toepassing zijn op uw belegging in een fonds.
De criteria die worden gehanteerd voor de bewaartermijnen omvatten:
(i)

de duur van de relatie met het bedrijf;
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(ii) of er een wettelijke verplichting op het bedrijf rust (zoals het bewaren van persoonsgegevens die
verkregen zijn voor het uitvoeren van AML en daarmee samenhangende controles, die tot 5 jaar
na het beëindigen van de relatie moeten worden bewaard); en
(iii) of bewaring wordt geadviseerd gezien de rechtspositie van het bedrijf (bijvoorbeeld met
betrekking tot wettelijke verjaringstermijnen, geschillen en juridische onderzoeken).
Uw rechten
U hebt, onder bepaalde voorwaarden uiteengezet in de Wet inzake gegevensbescherming, (het) recht:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)

(vi)

op toegang tot persoonsgegevens die van u verzameld zijn (dwz. het recht om van het bedrijf
bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt, om bepaalde
informatie te verkrijgen over het verwerken van de persoonsgegevens door het bedrijf, recht op
toegang tot die gegevens en om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die verwerking
ondergaan (behoudens juridische uitzonderingen);
bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (dwz. het recht om, op
grond van uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens op
basis van de uitvoering van een taak die wordt uitgevoerd voor het algemeen belang of voor het
legitieme belang van het bedrijf). Het bedrijf zet zulke verwerking stop tenzij het overtuigende
rechtsgronden voor de verwerking naar voren kan brengen die uw belangen, rechten en
vrijheden opheffen of als het verwerken van de gegevens nodig is voor het instellen, indienen of
verweren tegen een vordering);
om correctie van zulke informatie te verzoeken als deze onjuist of onvolledig is (dwz. het recht
om van het bedrijf te eisen dat onjuiste of onvolledige persoonsgegevens overeenkomstig
worden bijgewerkt of gecorrigeerd);
om uitwissing van uw persoonsgegevens te vragen (tenzij andere toepasselijke wetten het bedrijf
of de ontvangers verplichten een kopie van deze informatie voor bepaalde tijd te behouden);
om gegevensportabiliteit te vragen (dwz. het recht om de gegevens te laten doorsturen naar uzelf
of een andere gegevensverantwoordelijke in gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm wanneer dat technisch haalbaar is); en
dergelijke gegevensverwerkingsactiviteiten te beperken.

Als u deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u gebruik maken van de aan het eind van dit document
genoemde contactgegevens.
Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonlijke informatie behandelen, hebt u ook
het recht een klacht in te dienen bij de Ierse toezichthouder voor gegevensbescherming, of, indien u niet
in Ierland woont, bij de plaatselijke bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de Europese
Gemeenschap.
Het niet verstrekken van de persoonlijke informatie
Verstrekking van uw persoonlijke informatie aan de administrateur in verband met uw belegging in
aandelen in een fonds is verplicht omdat het bedrijf, zijn dienstverleners en alle bij hen aangesloten
bedrijven zulke informatie moeten verzamelen en verwerken teneinde te voldoen aan de toepasselijke
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wetgeving. Daarom, indien u deze benodigde persoonlijke informatie niet verstrekt aan de
administrateur, is het u niet toegestaan te beleggen in aandelen van een fonds.
Met het oog op de bestaande aandeelhouders kan een aandeelhouder die nalaat te voldoen aan de
verzoeken van het bedrijf (of van ieder fonds) om documentatie of informatie onderworpen zijn aan
aansprakelijkheid voor aan het bedrijf (of elk fonds) opgelegde boetes en/of sancties die zijn toe te
rekenen aan de nalatigheid van de aandeelhouder ten aanzien van het verstrekken van de informatie, of
aan de bekendmaking door het fonds aan de plaatselijke autoriteit van de naam, het adres en fiscaal
identificatienummer (indien beschikbaar) van de aandeelhouder, evenals financiële informatie zoals
rekeningssaldi, inkomsten en bruto verkoopopbrengst aan de plaatselijke belastingautoriteit onder de
voorwaarden van de toepasselijke wetgeving.
Contactinformatie voor het bedrijf en de administrateur
Postadres:
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2, Ierland
Gemakshalve en ter informatie zijn het volgende speciale telefoonnummer en e-mailadres ook aan u
beschikbaar gesteld voor alle vragen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens:
Telefoon: + 353 1 603 64 50
E-mail: Natixis_Dublin@BBH.com

