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Viktig informasjon om dine personopplysninger
Vi anser andelshaverrelasjonen som selve kjennetegnet for vår virksomhet og er dedikert til å beskytte
konfidensialiteten til alle personopplysninger som oppgis til oss. Dette Vedlegg I gir viktig informasjon
om hvordan vi beskytter og behandler disse personopplysningene, så vennligst sørg for at du har lest
og fullt ut forstår denne informasjonen.
Vennligst merk deg at alle begreper med stor forbokstav som ikke defineres i dette Vedlegg I, har
samme betydning som er gitt dem i Prospekt for Natixis International Funds (Lux) I.
Hvem vi er
Natixis International Funds (Lux) I («Paraplyfondet» eller «Fondet») har oppnevnt Natixis Investment
Managers S.A. som sitt forvaltningsselskap («Forvaltningsselskapet»), og har delegert til
Forvaltningsselskapet alle fullmakter knyttet til Paraplyfondets investeringsforvaltning, administrasjon
og distribusjon.
I samsvar med bestemmelsene i Luxembourgs gjeldende personvernlov, og fra og med 25. mai 2018,
Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av
fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om slike datas frie bevegelse
(«Personvernloven»), vil Paraplyfondet og Forvaltningsselskapet, som opptrer som dataansvarlige
(«Dataansvarlige»), samle inn, lagre og behandle gjennom elektroniske eller andre metoder, de data
som oppgis av andelshaverne med det formål å oppfylle de tjenester som kreves av andelshaverne og
overholde sine respektive rettslige forpliktelser.
Vennligst se nedenfor for fullstendige kontaktdetaljer angående den behandling av personopplysninger
som utføres av de Dataansvarlige.
Typer av Personopplysninger
Selskapet behandler dine personopplysninger som er gitt dem eller deres relevante
tjenesteleverandører via det utfylte Søknadsskjemaet, så som navn, fødselsdato, fødested (by eller
land), statsborgerskap, yrke, kontotype, midlenes opprinnelse, registrert adresse eller
korrespondanseadresse, bostedsland, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, bankdetaljer,
skattemessig bostedsland, skatteidentifikasjonsnummer, investorkategori og din underskrift. Selskapet
vil også kunne behandle personopplysninger knyttet til din investering i et Fond, så som rentebetalinger,
utbytter og andre inntekter, overskudd fra salg eller innløsning av Andeler og kontosaldoer. Med
henblikk på Selskapets AML/KYC-prosedyrer, vil det også kunne kreves at Selskapet behandler
identifikasjonsdokumenter,
så
som
passdetaljer,
førerkort,
og/eller
nasjonale
skatteidentifikasjonsnummer.
Hvis du er en juridisk person (i motsetning til en fysisk person), vil den samme type informasjon
angående din(e) kontaktperson(er) og/eller berettigede eier(e) også kunne samles inn.
Vi viser til denne informasjonen som «Personopplysninger» i resten av dette dokumentet.
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Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
I samsvar med Personvernloven må de Dataansvarlige informere deg om formålet og det rettslige
grunnlaget for innsamling og behandling av dine Personopplysninger. Personopplysninger som er
oppgitt av deg blir behandlet for å inngå og gjennomføre abonnementsordningen i Fondet, for de
Dataansvarliges legitime interesser og for å overholde rettslige forpliktelser som pålegges de
Dataansvarlige. Merk deg særlig at de Dataansvarlige har plikt til å samle inn, anvende, oversende og på
andre måter behandle dine Personopplysninger for følgende formål:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

for å tilrettelegge for dine abonnementer, innløsninger og konverteringer i Paraplyfondet;
for å behandle, forvalte og administrere dine beholdninger i et Fond, og alle tilknyttede
kontoer, på kontinuerlig basis;
for å gi deg rapporterings-, kommunikasjons- og andre andelshavertjenester knyttet til dine
investeringer i et Fond;
for å overholde rettslige eller reguleringsmessige krav som gjelder for Paraplyfondet, inkludert
deres forpliktelser etter gjeldende selskapslov og lovgivning mot pengehvitvasking samt annen
gjeldende regulering som FATCA-loven og CRS-loven (som definert under avsnittet «FATCA og
CRS» i Søknadsskjemaet).; og
for å beskytte de Dataansvarliges legitime interesser.

De «legitime interessene» vist til ovenfor er:
(i)
(ii)
(iii)

de behandlingsformål som beskrives i punktene (i) til (v) ovenfor;
som oppfyller og overholder de Dataansvarliges ansvarlighetskrav og reguleringsforpliktelser
globalt; og
som utøver virksomheten til Paraplyfondet og Forvaltningsselskapet i samsvar med rimelige
markedsstandarder.

Tredjepartsmottakere av dine Personopplysninger
Personopplysninger vil også kunne behandles av de Dataansvarliges datamottakere, som i forbindelse
med de ovennevnte formålene viser til Forvaltningsselskapet, Brown Brothers Harriman (Luxembourg)
S.C.A. («Administratoren» eller «Overføringsagenten»), andre tredjeparts tjenesteleverandører og
datterselskaper («Mottakerne»). En liste over Mottakere spesifiseres i diagrammet nedenfor.
Mottakerne kan under sitt eget ansvar røpe Personopplysningene til sine datterselskaper, agenter
og/eller fullmektiger («Undermottakerne»), som skal behandle Personopplysningene utelukkende for å
bistå Mottakerne med å levere sine tjenester til de Dataansvarlige og/eller bistå Mottakerne med å
oppfylle sine egne rettslige forpliktelser.
Mottakerne og Undermottakerne kan, alt etter som, behandle Personopplysninger:
(i)

som
databehandlere
(ved behandling
av
Personopplysninger
etter
de
Dataansvarliges instruksjoner, for å bistå de Dataansvarlige i sammenheng med de tidligere
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(ii)

nevnte formål (og i så fall er utnevnelse av Undermottakere underlagt de Dataansvarliges
forhåndssamtykke) eller
som distinkte dataansvarlige (ved behandling av Personopplysninger for sine egne formål).

Internasjonal overføring av dine Personopplysninger
Noen av disse Mottakerne (eller eventuelt Undermottakerne) befinner seg i land utenfor Det europeiske
økonomiske samarbeidsområdet («EØS»), og lovene om datapersonvern i disse landene, hvis de finnes,
vil kunne gi et utilstrekkelig beskyttelsesnivå. I så fall skal slike overføringer foretas på grunnlag av
hensiktsmessige og egnede beskyttelsestiltak for å sikre et tilsvarende nivå av vern for dine
Personopplysninger, nemlig på grunnlag av adekvate kontraktsordninger, som vil kunne ta form av EUkommisjonens «Modellklausuler». Detaljene og kopiene for disse kontraktsordningene er på forespørsel
tilgjengelig fra Administratoren. Vennligst se slutten av dette Vedlegg I for de korresponderende
kontaktopplysninger.
Mottaker
Brown Brothers Harriman & Co. og deres Undermottakere
Natixis Investment Managers S.A. og deres Undermottakere
RBC Investor Services Bank S.A. og deres Undermottakere
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Arendt & Medernach

Land utenfor EØS
USA
Hongkong
USA
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig
Ikke tilgjengelig

I tillegg til de Mottakerne og Undermottakerne som angis ovenfor, vil Personopplysninger også kunne
overføres til tredjeparter så som offentlige myndigheter eller reguleringsbyråer, inkludert
skattemyndigheter, i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Nærmere bestemt
vil Personopplysninger kunne røpes til Luxembourgs skattemyndigheter, som si sin tur, i sin opptreden
som dataansvarlig, vil kunne røpe de samme opplysningene til utenlandske skattemyndigheter.
Oppbevaringens varighet
Dine Personopplysninger vil ikke beholdes lenger enn det som er nødvendig for formålene
med databehandlingen (som beskrevet ovenfor), med forbehold for de lovbestemte foreldelsesfrister
som er fastsatt i gjeldende lover og reguleringer. Dette betyr at dine Personopplysninger blir behandlet
av de Dataansvarlige og Mottakerne så lenge du er investert i Andeler av et Fond. Men selv i tilfelle
du innløser dine andeler, kan det være nødvendig at dine Personopplysninger beholdes i en lengre
periode, for at de Dataansvarlige og deres Mottakere skal overholde de lover og reguleringer som måtte
gjelde dem, eller for din investering i et Fond.
De kriteriene som brukes for å bestemme oppbevaringsperiodene inkluderer:
(i)
(ii)

lengden på relasjonen med de Dataansvarlige;
om det foreligger en rettslig forpliktelse som en Dataansvarlig er underlagt (så som å beholde
Personopplysninger som er innhentet for gjennomføring av AML og tilknyttede kontroller, som
må beholdes i 5 år etter avslutning av relasjonen); og
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(iii)

om oppbevaring er tilrådelig i lys av den Dataansvarliges rettslige posisjon (så som med hensyn
til lovbestemmelser om foreldelse, søksmål eller reguleringsmyndighetenes granskninger).

Dine rettigheter
Under visse betingelser fastlagt i Personvernloven, har du rett til:
(i)

(ii)

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

å få innsyn i de Personopplysninger som er innsamlet fra deg (dvs. rett til å få en bekreftelse fra
de Dataansvarlige på hvorvidt Personopplysninger blir behandlet eller ikke, rett til å få visse
opplysninger om de Dataansvarliges behandling av Personopplysningene, få tilgang til disse
dataene, og få en kopi av de Personopplysningene som gjennomgår behandling (med forbehold
for rettslige unntak));
å protestere mot behandlingen av dine Personopplysninger (dvs. retten til på grunnlag av din
særlige situasjon å protestere mot behandling av Personopplysninger som er basert på
gjennomføring av en oppgave som utførers i allmennhetens interesse eller i de
Dataansvarliges legitime interesse. De Dataansvarlige skal stanse slik behandling med mindre de
enten kan demonstrere tvingende legitime grunner for at behandlingen skal overstyre dine
interesser, rettigheter og friheter eller at de er nødt til å behandle dataene for å fastslå, utøve
eller forsvare rettslige krav);
å be om rettelse av enhver slik informasjon hvis den er unøyaktig eller ufullstendig, (dvs. rett til
å krev av de Dataansvarlige at unøyaktige eller ufullstendige Personopplysninger bli oppdatert
eller korrigert deretter);
å be om sletting av dine Personopplysninger (med mindre andre gjeldende lover krever at de
Dataansvarlige og/eller Mottakerne beholder en kopi av disse opplysningene en viss
tidsperiode);
å be om dataoverførbarhet (dvs. retten til å få dataene overført til deg eller en annen
dataansvarlig i et strukturert, alminnelig brukt og maskinlebart format, når dette er teknisk
gjennomførbart); og
å begrense slike databehandlingsaktiviteter.

Hvis du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst benytt de kontaktdetaljene som gis i slutten
av dette dokumentet.
Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterer dine personopplysninger, har du også rett til
å innlevere en klage til Luxembourgs personvernmyndighet (CNPD), eller, hvis du er bosatt utenfor
Luxembourg, for den lokalt kompetente tilsynsmyndighet i EU.
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Unnlatelse av å oppgi Personopplysninger
Avgivelse av dine Personopplysninger til de Dataansvarlige i forbindelse med din investering i Andeler i
et Fond er obligatorisk etter som de Dataansvarlige, deres tjenesteleverandører og hver av deres
datterselskaper må innhente og behandle slike opplysninger for å etterleve gjeldende lov Derfor, hvis du
ikke gir de Dataansvarlige slike nødvendige Personopplysninger, vil du ikke tillates å investere i Andeler i
et Fond.
Med hensyn til eksisterende andelshavere, vil enhver andelshaver som unnlater å overholde de
Dataansvarliges (eller hvert Fonds) dokumentasjons- eller informasjonsforespørsler kunne pålegges
ansvar for bøter og/eller straffegebyr som pålegges de Dataansvarlige (eller hvert Fond) og som kan
tilskrives slike andelshaveres unnlatelse av å oppgi opplysningene, eller Fondets offentliggjøring til den
lokale myndighet av andelshaverens navn, adresse og skatteidentifikasjonsnummer (hvis tilgjengelig),
samt finansiell informasjon så som kontosaldoer, inntekt og bruttoomsetning fra salg til deres lokale
skattemyndigheter i henhold til vilkårene i gjeldende lov.
Kontaktdetaljer for de Dataansvarlige
Postadresse:
Natixis International Funds (Lux) I
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxembourg
Storhertugdømmet Luxembourg
For din informasjon og for enkelthets skyld vil følgende dedikerte telefon- og e-postadresse også gjøres
tilgjengelig for deg for eventuelle forepørsler i forbindelse med beskyttelse av dine personopplysninger:
Telefon: + 352 474 066 425
E-post: Natixis_Lux@BBH.com

