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Tärkeää tietoa henkilötiedoistasi
Pidämme suhdettamme osakkeenomistajiimme merkittävänä liiketoiminallemme ja olemme sitoutuneet
suojaamaan kaikkia meille annettuja henkilötietoja. Tässä liitteessä I annetaan tärkeää tietoa siitä, miten
suojaamme ja käsittelemme näitä henkilötietoja, joten pyydämme sinua varmistamaan, että olet lukenut
ja ymmärrät täysin nämä tiedot.
Huomaa, että tässä liitteessä I mahdollisesti määrittelemättömillä termeillä on samat merkitykset kuin
niillä on muistiossa, joka koskee Natixis International Funds (Lux) I:tä.
Keitä me olemme
Natixis International Funds (Lux) I (“sateenvarjorahasto” tai “rahasto”)) on nimittänyt Natixis Investment
Managers S.A. -yhtiön rahastoyhtiökseen (“rahastoyhtiö”), ja on antanut rahastoyhtiölle kaikki valtuudet
sateenvarjorahaston investointien hallinnointiin, hoitamiseen ja jakeluun.
Sovellettavien Luxemburgin tietosuojalakien mukaisesti ja 25. toukokuuta 2018 alkaen Euroopan
parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman säännöksen (EU) 2016/679 mukaan, joka koskee
luonnollisten henkilöiden suojaamista liittyen henkilötietojen käsittelyyn ja kyseisten tietojen vapaaseen
siirrettävyyteen (“tietosuojalaki”), sateenvarjorahasto ja rahastoyhtiö, jotka toimivat rekisterinpitäjinä
(“rekisterinpitäjät”), keräävät, tallentavat ja käsittelevät elektronisten ja muiden menetelmien avulla
osakkeenomistajien antamia tietoja näiden pyytämien palveluiden toimittamiseksi ja lainmukaisten
velvoitteidensa noudattamiseksi.
Katso alta tarkemmat tiedot rekisterinpitäjien suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.
Henkilötietotyypit
Yhtiö käsittelee henkilötietojasi, jotka on toimitettu sille tai soveltuville palveluntarjoajille täytettyjen
hakemusten kautta, kuten nimesi, syntymäaikasi, syntymäpaikkasi (kaupunki tai maa), kansalaisuutesi,
ammattisi, tilityyppisi, varojesi alkuperä, rekisteröity tai postiosoite, asuinmaasi, puhelinnumerosi,
faksinumerosi, sähköpostiosoitteesi, pankkitietosi, verotusmaasi, verotusnumerosi, investoijakategoriasi
ja allekirjoituksesi. Yhtiö voi myös käsitellä tietoja, jotka liittyvät rahastoinvestointiisi, kuten
korkomaksuja, osinkoja ja muita tuloja, myyntituloja tai osakkeiden lunastusta ja tilitaseita. Yhtiön
rahanpesuntorjuntaan ja selontekovelvollisuuksiin liittyvissä tarkoituksissa yhtiö saattaa myös olla
velvollinen käsittelemään henkilöasiakirjoja, kuten passin ja ajokortin tietoja ja/tai kansallista
verotunnistenumeroa.
Jos olet oikeushenkilö (verrattuna luonnolliseen henkilöön), samantyyppisiä tietoja yhteyshenkilö(i)stäsi
ja/tai tosiasiallisesta edunsaajastasi / tosiasiallisista edunsaajista saatetaan myös kerätä.
Viittaamme näihin tietoihin “henkilötietoina” jäljempänä koko asiakirjassa.
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Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaiset perusteet
Tietosuojalakien mukaan rekisterinpitäjien tulee ilmoittaa sinulle henkilötietojesi keräämisen ja käsittelyn
tarkoituksesta ja lainmukaisesta perusteesta. Luovuttamiasi henkilötietoja käsitellään rahasto-osuuksien
merkinnän suorittamiseksi, rekisterinpitäjien lainmukaisten etujen takia ja rekisterinpitäjiä koskevien
lainmukaisten velvoitteiden noudattamiseksi. Huomaa erityisesti, että rekisterinpitäjät ovat velvoitettuja
keräämään, käyttämään, välittämään eteenpäin ja muutoin käsittelemään henkilötietojasi seuraavissa
tarkoituksissa:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

rahasto-osuusmerkintöjesi
tekemiseksi,
lunastusten
ja
vaihdon
suorittamiseksi
sateenvarjorahastossa
käsitelläkseen, hallinnoidakseen ja hoitaakseen rahasto-omistustasi ja siihen mahdollisesti
liittyviä tilejä säännöllisesti
toimittaakseen sinulle rahastoinvestointiisi liittyviä raportteja, viestejä ja muita
osakkeenomistajien palveluita
noudattaakseen sateenvarjorahastoa koskevia lainmukaisia ja säännöksiin liittyviä velvoitteita,
mukaan lukien velvollisuudet sovellettavan yhtiölain ja rahanpesun vastaisen lainsäädännön sekä
muiden sovellettavien säännösten, kuten FATCA-lain ja CRS-lain (kuten on määritetty
hakemuslomakkeen kohdassa “FATCA ja CRS”), mukaisesti, sekä
suojatakseen rekisterinpitäjien lainmukaisia etuja.

Yllä mainitut “lainmukaiset edut” ovat:
(i)
(ii)
(iii)

yllä kohdissa (i)–(v) mainitut käsittelytarkoitukset
rekisterinpitäjien vastuuvelvoitteiden ja maailmanlaajuisten säännösvelvoitteiden täyttäminen ja
noudattaminen
sateenvarjorahaston liiketoiminnan ja rahastoyhtiön hoito kohtuullisten markkinastandardien
mukaisesti.

Henkilötietojesi kolmannen osapuolen vastaanottajat
Henkilötietoja saattavat käsitellä myös tietoja rekisterinpitäjiltä vastaanottavan tahot, jotka yllä
mainittuihin tarkoituksiin liittyen viittaavat rahastoyhtiöön, Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A. -yhtiöön (“hallinnoija” tai “siirtoagentti”), muihin kolmannen osapuolen palveluntarjoajiin ja
osakkuusyhtiöihin (“vastaanottajat”). Luettelo vastaanottajista on esitetty alla olevassa taulukossa.
Vastaanottajat saattavat omalla vastuullaan välittää henkilötietoja osakkuusyhtiöilleen, agenteilleen
ja/tai edustajilleen (“alivastaanottajat”), jotka käsittelevät henkilötietoja pelkästään auttaakseen
vastaanottajia toimittamaan palvelunsa rekisterinpitäjille ja/tai auttaakseen rekisterinpitäjiä täyttämään
omat lainmukaiset velvoitteensa.
Vastaanottajat ja alivastaanottajat saattavat käsitellä henkilötietoja:

NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I

Société d'Investissement à Capital Variable
Rekisteröity toimisto: 80, route d-Esch L-1470 Luxembourg
R.C. Luxembourg B 53023

(i)
(ii)

tietojenkäsittelijänä (kun henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjien ohjeiden mukaan
rekisterinpitäjien avustamiseksi edellä mainituissa tarkoituksissa (näissä tapauksissa
alivastaanottajien nimittäminen edellyttää rekisterinpitäjien ennakkosuostumusta) tai
nimenomaisina rekisterinpitäjinä (kun henkilötietoja käsitellään niiden omiin tarkoituksiin).

Henkilötietojen kansainvälinen siirto
Joissakin tapauksissa nämä vastaanottajat (tai tilanteesta riippuen alivastaanottajat) sijaitsevat Euroopan
talousalueen (“ETA”) ulkopuolisissa maissa, eivätkä näiden maiden tietosuojalait, mikäli niitä on, ehkä
tarjoa riittävää suojatasoa. Näissä tapauksissa tällaiset siirrot tehdään perustuen asianmukaisiin ja sopiviin
turvatoimiin, jotta voidaan taata samanlainen tietosuojataso henkilötiedoillesi. Tämä tehdään käyttämällä
riittäviä sopimuspohjaisia järjestelyjä, joita saattavat olla mm. EU-komission mallisopimuslausekkeet.
Tarkat tiedot ja kopiot näistä sopimuspohjaisista järjestelyistä ovat saatavilla hallinnoijalta pyynnöstä.
Katso tämän liitteen I lopusta vastaavat yhteystiedot.
Vastaanottaja
Brown Brothers Harriman & Co. ja sen alivastaanottajat
Natixis Investment Managers S.A. ja sen alivastaanottajat
RBC Investor Services Bank S.A. ja sen alivastaanottajat
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Arendt & Medernach

ETA-alueen
ulkopuolinen maa /
ulkopuoliset maat
Yhdysvallat
Hongkong
Yhdysvallat
Ei sovellu
Ei sovellu
Ei sovellu

Yllä mainittujen vastaanottajien ja alivastaanottajien lisäksi henkilötietoja voidaan myös siirtää
kolmansille osapuolille, kuten valtion viranomaisille tai sääntelyviranomaisille, mukaan lukien
veroviranomaiset, sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Erityisesti henkilötietoja voidaan
välittää Luxemburgin veroviranomaisille, jotka taas rekisterinpitäjän ominaisuudessaan paljastavat samat
tiedot ulkomaisille veroviranomaisille.
Säilytysaika
Henkilötietojasi ei säilytetä kauemmin kuin on tarpeellista tietojen käsittelyn tarkoituksiin (kuten yllä on
kuvailtu); tätä koskevat kuitenkin lakisääteiset rajoitusajat sovellettavien lakien ja säännösten mukaan.
Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietojasi käsitellään rekisterinpitäjien ja vastaanottajien toimesta niin
kauan kuin sinulla on investointeja rahaston osakkeisiin. Kuitenkin siinäkin tapauksessa, että lunastat
osakkeesi, henkilötietojasi saatetaan joutua säilyttämään kauemmin, jotta rekisterinpitäjät ja heidän
vastaanottajansa voivat noudattaa heitä tai rahastoinvestointiasi koskevia lakeja ja säännöksiä.
Säilytysaikojen määrittämiseen käytettäviä kriteerejä ovat:
(i)

suhteesi pituus rekisterinpitäjiin
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(ii)
(iii)

se, onko olemassa lakimääräinen rekisterinpitäjää koskeva velvoite (kuten sellaisten
henkilötietojen säilytys, jotka on hankittu rahanpesun estotarkoituksessa ja niihin liittyviin
tarkastuksiin, jolloin tiedot on säilytettävä 5 vuotta suhteen päättymisen jälkeen) ja
se, onko säilytys suositeltavaa rekisterinpitäjän lainmukaisen aseman huomioon ottaen (kuten
liittyen vanhentumisaikaan, oikeudenkäyntiin tai säännöksiin liittyviin tutkintoihin).

Oikeutesi
Tietyissä tietosuojalain määrittämissä tilanteissa sinulla on oikeus:
(i)

(ii)

(iii)
(iv)
(v)
(vi)

päästä tarkastelemaan sinusta kerättyjä henkilötietoja (eli oikeus saada rekisterinpitäjiltä
vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietoja vai ei, ja ne tulee toimittaa yhdessä tiettyjen
henkilötietoja käsitteleviä rekisterinpitäjiä koskevien tietojen kanssa; oikeus päästä
tarkastelemaan näitä tietoja ja saada kopio käsiteltävistä henkilötiedoista (lain määräämistä
poikkeuksista riippuen))
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (eli oikeus vastustaa henkilökohtaisen tilanteesi perusteella
henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu suoritettuun tehtävään, joka on yleisen väestön edun
mukaista tai rekisterinpitäjien lainmukaisen edun mukaista. Rekisterinpitäjät lopettavat tällaisten
käsittelyn, elleivät he pysty joko esittämään, että heillä on pakottava lakiperusteinen syy
käsittelylle, joka ylittää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai että sen/niiden täytyy käsitellä
tietoja oikeudellisen vaateen suorittamiseksi tai puolustamiseksi).
pyytääksesi virheellisten tai epätäydellisten tietojen oikaisua (eli oikeus vaatia rekisterinpitäjiä
päivittämään virheelliset tai epätäydelliset henkilötiedot)
pyytää henkilötietojen poistamista (elleivät muut sovellettavat lait velvoita rekisterinpitäjiä ja/tai
vastaanottajia säilyttämään kopiota näistä tiedoista tietyn ajan)
pyytämään tietojen siirrettävyyttä (eli oikeus saada tiedot siirrettyä sinulle tai toiselle
rekisterinpitäjälle järjestelmällisessä, tavallisesti käytettävässä ja koneluettavassa muodossa
silloin, kun se on teknisesti mahdollista) ja
rajoittaa tällaisia tietojenkäsittelytoimia.

Jos haluat käyttää mitä tahansa näistä oikeuksista, tee se käyttämällä tämän asiakirjan lopussa annettuja
yhteystietoja.
Jos et ole tyytyväinen siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, sinulla on myös oikeus esittää valitus
Luxemburgin tietosuojaviranomaiselle (CNPD), tai mikäli asut Luxemburgin ulkopuolella, paikalliselle
pätevälle valvontaviranomaiselle Euroopan unionissa.
Henkilötietojen toimittamatta jättäminen
Henkilötietojesi toimittaminen rekisterinpitäjille liittyen investointiisi rahaston osakkeisiin on pakollista,
koska rekisterinpitäjät, heidän palveluntarjoajansa ja niiden jokaisen osakkuusyhtiön on kerättävä ja
käsiteltävä tällaisia tietoja noudattaakseen sovellettavaa lakia. Tämän vuoksi, mikäli et toimita
rekisterinpitäjille näitä henkilötietoja, sinulle ei anneta lupaa investoida rahaston osakkeisiin.
Olemassa oleviin osakkeenomistajiin liittyen, keneen tahansa osakkeenomistajaan, joka ei noudata
rekisterinpitäjien (tai rahaston) asiakirja- tai tietopyyntöjä, saattaa kohdistua sakkoja ja/tai rangaistuksia,
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jotka lankeavat rekisterinpitäjille (tai jokaiselle rahastolle) ja johtuvat tällaisen osakkeenomistajan
laiminlyönnistä toimittaa nämä tiedot tai rahaston laiminlyönnistä ilmoittaa paikallisille viranomaisille
osakkeenomistajan nimi, osoite ja veronmaksajatunnus (jos saatavilla) sekä rahoitustiedot, kuten
tilitaseet, tulot ja bruttomyyntitulot, paikallisille veroviranomaisille sovellettavan lain ehtojen mukaan.
Rekisterinpitäjien yhteystiedot
Postiosoite:
Natixis International Funds (Lux) I
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Tiedoksesi ja palvelun helpottamiseksi seuraava nimetty puhelinnumero ja sähköpostiosoite ovat myös
käytettävissä henkilötietojesi suojaamista koskevia kyselyitä varten.
Puhelinnumero: + 352 474 066 425
Sähköpostiosoite: Natixis_Lux@BBH.com

