NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC

Viktig informasjon om personopplysningene dine
Vi anser andelshaverforbindelsene som kvalitetsmerket for vår forretningsvirksomhet og tar
konfidensialiteten for alle personopplysninger gitt til oss svært seriøst. I samsvar med Direktiv (EU)
2016/679 fra Europaparlamentet og Europarådet 27. april 2016 om vernet av fysiske personer vedrørende
behandlingen av personopplysninger og den frie flyten av slike data («Datavernlovverket»), innsamler,
lagrer og behandler Selskapet, i kraft av å være dataansvarlig, med elektroniske og andre metoder,
dataene gitt av andelshaverne med det for øye å oppfylle tjenestene som andelshaverne krever og for å
etterleve sine lovbestemte plikter.
Vedlegg I gir deg viktig informasjon om hvordan vi beskytter og behandler disse personopplysningene.
Sørg for at du har lest og fullt ut forstått denne informasjonen.
Legg merke til at begreper som er skrevet med stor forbokstav som ikke er definert i Velegg I, har de
samme betydninger som i Prospektet for Natixis International Funds (Dublin) I plc.
Om oss
Natixis International Funds (Dublin) I, p.l.c. («Selskapet») skal bety det som er kjent som «ansvarlig» for
visse personopplysninger som skaffes til veie i relasjon til deg, og som behandles av Brothers Harriman
Fund Administration Services (Ireland) Ltd. («Administratoren» eller «Registerføreren og
Overføringsagenten» samt Selskapets øvrige tjenesteleverandører som opplyst om nedenfor, på vegne av
Selskapet.
Se nedenfor for fullstendige kontaktopplysninger om Selskapet og Administratoren.
Typer personopplysninger
Selskapet behandler personopplysningene slik de er gitt til Selskapet eller dets relevante
tjenesteleverandører via det utfylte Søknadsskjemaet slik som ditt navn, din fødselsdato, ditt fødested (by
eller land), statsborgerskap, yrke, din kontotype, kapitalens opprinnelse, din registrert adresse eller
korrespondanseadresse, ditt bostedsland, telefonnummer, faksnummer, din e-postadresse, dine
bankinformasjon, ditt skattepliktige bostedsland, skattenummer, din investorkategori og din signatur.
Selskapet skal også behandle personopplysninger relatert til din investering i et Fond slik som
renteutbetalinger, utbytte og andre inntekter, provenyer fra salget eller innløsningen av Andeler og
kontosaldoer. For formålet med Selskapets AML/KYC-prosedyrer [prosedyrer om hvitvasking og kjenn din
kunde] skal Selskapet også kunne bli pålagt å behandle identifikasjonsdokumenter, slik som
passinformasjon, førerkort og/eller nasjonale skattenumre.
Hvis du er en juridisk person (i motsetning til en fysisk person), vil de samme typene opplysninger
vedrørende kontaktpersoner og/eller rettmessige eiere også kunne bli samlet inn.
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Formål og Rettslig grunnlag for behandling av Personopplysninger
For å etterleve Datavernlovverket må Selskapet informere deg om formålet og det rettslige grunnlaget
for innsamlingen og behandlingen av personopplysningene dine. Personopplysninger du har gitt,
behandles for å bli med på samt utøve tegninger i Fondet, for Selskapets legitime interesser og for å
etterleve de rettslige pliktene pålagt Selskapet. Legg især merke til at Selskapet er pålagt å samle inn,
bruke, overføre og ellers behandle dine personopplysninger for følgende formål:
(i) for å tilrettelegge dine tegninger, innløsninger og konverteringer av Andeler i fondene,
(ii) for å behandle, administrere og forvalte dine besittelser i et Fond og eventuelle, relaterte
kontoer på løpende basis,
(iii) for å gi deg rapporter, kommunisere med deg samt andre andelshavertjenester relatert til dine
investeringer i et Fond,
(iv) for å etterleve rettslige eller administrative krav til Selskapet, våre tjenesteleverandører og deres
tilknyttede eller til deg som følge av at du er en investor i et Fond, herunder Selskapets plikter i
henhold til gjeldende selskapsrettslige regler og antipengehvitvaskingslovgivningen samt andre,
gjeldende bestemmelser som FATCA-Lovverket [FACTA = Foreign Account Tax Compliance Act
Law = Lov om Skatteetterlevelse for utenlandsk konto] og CRS Law [CRS = Common Reporting
Standards = Felles rapporteringsstandarder] (som definert under seksjonen «FATCA og CRS» i
søknadsskjemaet), og
(v) for å beskytte Selskapets legitime interesser.
Disse legitime interessene er:
(i) for behandlingsformål beskrevet i punktene (i) til (v) foran,
(ii) for å oppfylle og etterleve Selskapets ansvarskrav og lovbestemte plikter globalt, og
(iii) for å utøve Selskapets forretningsvirksomhet i samsvar med rimelige markedsstandarder.
Tredjepartsmottakere av Personopplysninger
Personopplysninger skal også kunne behandles av Selskapets datamottakere som i sammenheng med de
forannevnte formålene viser til Natixis Investment Managers S.A., Administratoren, Registerføreren og
Overføringsagenten, andre tredjepartstjenesteleverandører og tilknyttede («Mottakerne»). En liste med
Mottakere er spesifisert i diagrammet nedenfor
Mottakerne skal på eget ansvar, kunne fremvise personopplysningene til sine tilknyttede agenter og/eller
delegerte («Undermottakerne»), som skal behandle personopplysningene utelukkende med formål om å
bistå Mottakerne med å besørge deres tjenester til Selskapet og/eller bistå Mottakerne i oppfyllelsen av
deres egne, lovbestemt krav.
Mottakerne og Undermottakerne skal, etter som saken står, kunne behandle personopplysninger:
(i) som databehandlere (når personopplysninger behandles etter Selskapets instrukser for å bistå
Selskapet i sammenheng med de forannevnte formålene (der oppnevnelsen av Undermottakere
er betinget av Selskapets forhåndssamtykke)) eller
(ii) som definerte dataansvarlige (når det behandles personopplysninger for deres egne formål).
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Internasjonal Overføring av personopplysninger
Noen av disse Mottakerne (eller Undermottakerne, etter hvordan saken står) befinner seg i land utenfor
Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), og de eventuelle datapersonvernlovverkene i
disse landene kan hende ikke gir et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. I så fall skal overføringer gjøres på
grunnlag av egnede og passende sikkerhetstiltak for å sikre et tilsvarende beskyttelsesnivå for dine
personopplysninger – nemlig på grunnlag av adekvate, kontraktsmessige ordninger som vil kunne være i
form av EU-Kommisjonens «Modellklausuler». Detaljene i og kopiene av disse kontraktsmessige
ordningene er tilgjengelige fra Administratoren etter anmodning. Se slutten av Vedlegg I for tilhørende
kontaktinformasjon.
Mottaker
Brown Brothers Harriman & Co. og dets Undermottakere
Natixis Investment Managers S.A. og dets Undermottakere
RBC Investor Services Bank S.A. og dets Undermottakere
Pricewaterhouse Coopers Chartered Accountants
Wilton Secretarial Limited
William Fry

Land som ikke er i EØS
USA
Hongkong
USA
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt

I tillegg til Mottakerne og Undermottakerne oppgitt over, skal personopplysninger også kunne overføres
til tredjeparter som offentlige eller kontrollerende myndigheter, herunder skattemyndigheter, i samsvar
med gjeldende lover og forskrifter. Især kan personopplysninger som blir fremvist til irske
skattemyndigheter som dataansvarlig, igjen bli fremvist til tilsvarende utenlandske skattemyndigheter.
Lagringsvarighet
Personopplysningene dine kommer ikke til å bli oppbevart lengre enn nødvendig for formålene for
databehandlingen (som beskrevet foran), betinget av de lovbestemte begrensningsperiodene fastsatt i
henhold til gjeldende lover og forskrifter. Dette betyr at personopplysningene dine behandles av Selskapet
og dets tjenesteleverandører så lenge du har investert i Andeler i et Fond. Men selv i det tilfellet at du
innløser Andelene dine, kan det være at personopplysningene dine blir ajourført i en lengre periode for
at Selskapet og dets tjenesteleverandører skal kunne etterleve lover og forskrifter som måtte gjelde for
dem eller for din investering i et Fond.
Kriteriene som brukes for å fastsette våre oppbevaringsperioder, omfatter:
(i) lengden av forbindelsen med Selskapet,
(ii) hvorvidt det finnes en rettslig plikt som Selskapet er underlagt (slik som å oppbevare
personopplysninger innsamlet for å gjennomføre AML og relaterte kontroller som må oppbevares
i fem år etter avslutningen av forbindelsen, og
(iii) hvorvidt oppbevaring i lys av Selskapets rettslige stilling (slik som hva gjelder gjeldende
foreldelsesregler, rettergang eller undersøkelser foretatt av myndigheter).
Dine rettigheter
Under visse forhold fastsatt i Datavernlovverket, har du rett:
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)
(v)
(vi)

til innsyn til personopplysninger samlet inn om deg (dvs. retten til fra Selskapet å få bekreftelse
på om hvorvidt personopplysninger behandles, å bli gitt visse opplysninger om Selskapets
behandling av personopplysninger, å få innsyn til disse opplysningene og å få en kopi av
personopplysningene som blir behandlet (betinget av rettslige unntak)),
å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger (dvs. retten til å protestere ut fra
grunner relatert til din spesielle situasjon mot behandlingen av personopplysninger som er basert
på gjennomføringen av en oppgave utført i allmennhetens interesse eller Selskapets legitime
interesse.) Selskapet skal stanse slik behandling med mindre det/de kan enten bevise
tungtveiende grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter eller
friheter, eller at man må behandle dataene for opprettelsen, utøvelsen eller forsvaret av rettslige
krav),
til å anmode om korrigering av en opplysning hvis den er unøyaktig eller ufullstendig (dvs. retten
til å kreve fra Selskapet at unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger blir oppdatert eller
korrigert tilsvarende),
til å be om sletting av personopplysningene dine (med mindre andre, gjeldende lovverk krever at
Selskapet eller Mottakerne oppbevarer en kopi av denne informasjonen i en viss tid),
å be om dataoverføring (dvs. retten til å få dataene overført til deg eller en annen ansvarlig i et
strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format hvis dette er teknisk mulig), og
til å begrense slike databehandlingsaktiviteter.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, skal du bruke kontaktdetaljene som gis på slutten av
dette dokumentet.
Hvis du ikke er tilfreds med hvordan vi håndterer personopplysningene dine, har du også rett til å fremme
en klage til det irske dataverntilsynet eller, hvis du bor utenfor Irland, til den lokalt kompetente
kontrollmyndigheten i Den europeiske unionen.
Unnlatelse av å oppgi personopplysninger
Avgivelse av personopplysninger til Administratoren i forbindelse med din investering i Andeler i Fondet,
er obligatorisk fordi Selskapet, dets tjenesteleverandører og hver av de tilknyttede må samle inn og
behandle slik informasjon for å etterleve gjeldende lovverk. Derfor, hvis du ikke gir Administratoren slike
nødvendige personopplysninger, får du ikke tillatelse til å investere i Andeler i et Fond.
Hva gjelder de eksisterende andelshaverne, vil enhver andelshaver som unnlater å etterleve Selskapets
(eller hvert Fonds) dokumentasjons- eller Informasjonsanmodning, kunne bli ansvarlig for bøter og/eller
straff pålagt Selskapet (eller hvert Fond) og knyttet til slik andelshavers unnlatelse av å gi Informasjonen
eller å la Fondet fremlegge for lokal myndighet andelshaverens navn, adresse og
skatteidentifikasjonsnummer (hvis slikt finnes) samt økonomiske opplysninger slik som kontosaldoer,
inntekt og bruttoprovenyer fra salg, til dets lokale skattemyndighet under bestemmelsene i gjeldende
lovverk.
Selskapets og administrators kontaktinformasjon
Postadresse:
Natixis International Funds (Dublin) I plc
Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (DUBLIN) I PLC
30 Herbert Street
Dublin 2, Irland.
Til opplysning og av praktiske grunner, gjøres også det følgende, særskilte telefonnummeret og epostadressene tilgjengelig for deg for eventuelle forespørsler i forbindelse med vernet av
personopplysningene dine:
Telefon: + 353 1 603 64 50
E-post: Natixis_Dublin@BBH.com

