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Viktig information om dina personuppgifter
Vi anser att relationerna med aktieägare är kärnan i vår verksamhet och är fast beslutna att skydda
sekretessen för alla personuppgifter som lämnas till oss. Bilaga I upptar viktig information om hur vi
skyddar och behandlar dessa personuppgifter. Se därför till att du har läst och fullt ut förstått denna
information.
Observera att alla versaliserade termer, som inte definieras i denna Bilaga I, har samma betydelse som de
har tilldelats i Prospektet för Natixis Internationella Fonder (Lux) I.
Vilka vi är
Natixis Internationella Fonder (Lux) I (”Paraplyfonden ” eller ”Fonden”)) har utsett Natixis Investment
Managers S.A. som sitt förvaltningsbolag (”Förvaltningsbolaget”) och har delegerat alla befogenheter
som berör förvaltning, administration och distribution av Paraplyfonden.
I enlighet med bestämmelserna i gällande luxemburgsk dataskyddslag, och från och med den 25 maj 2018,
Europaparlamentets förordning (EU) 2016/679 och Europarådets av den 27 april 2016 om skydd av
enskilda personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och den fria rörligheten av sådana
uppgifter, (”Dataskyddslagen”), samlar Paraplyfonden och Förvaltningsbolaget, i egenskap av
personuppgiftsansvariga, de (”Personuppgiftsansvariga”), in och behandlar elektroniskt eller på annat
sätt uppgifter från aktieägarna för ändamålet att kunna utföra de tjänster som aktieägarna kräver och för
att uppfylla respektive juridiska skyldigheter.
Se nedan fullständiga kontaktuppgifter beträffande behandlingen av personuppgifter som utförs av de
Personuppgiftsansvariga.
Typer av personuppgifter
Bolaget behandlar dina personuppgifter som de lämnats till oss eller till relevanta tjänsteleverantörer via
den ifyllda ansökningsblanketten, såsom ditt namn, födelsedatum, födelseplats (stad eller land),
medborgarskap, yrke, typ av konto, fondursprung, registrerad adress eller postadress, bosättningsland,
telefonnummer, faxnummer, e-postadress, bankuppgifter, skattehemvist, skatteregistreringsnummer,
investerarkategori och din underskrift. Bolaget kan även behandla personuppgifter som berör din
investering i en Fond, som t.ex. räntebetalningar, utdelningar och andra inkomster, försäljningsintäkter
eller inlösen av aktier eller kontosaldon. I enlighet med bolagets AML/KYC-rutiner (mot penningtvätt, AntiMoney Laundering, AML/känn din kund, know your customer, KYC) kan bolaget även vara skyldigt att
behandla ID-handlingar, som passuppgifter, körkort och/eller nationellt skatteregistreringsnummer.
Om du är en juridisk person (i motsats till enskild person) kan också samma typ av information beträffande
din kontaktperson(-er) och/eller förmånstagare samlas in.
I detta dokument kallar vi fortsättningsvis dessa uppgifter för ”Personuppgifter”.
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Ändamål och rättslig grund för behandling av Personuppgifter
I enlighet med Dataskyddslagen, måste de Personuppgiftsansvariga informera dig om ändamålet och den
rättsliga grunden för insamling och behandling av dina Personuppgifter. Personuppgifter som lämnas av
dig behandlas för att kunna gå in i och utföra abonnemang i Fonden, för de Personuppgiftsansvarigas
berättigade intressen och för att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna som ålagts de
Personuppgiftsansvariga. Observera särskilt att de Personuppgiftsansvariga är skyldiga att samla in,
använda, överföra och på annat sätt behandla dina Personuppgifter för följande ändamål:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)

För att underlätta abonnemang, inlösen och konverteringar i Paraplyfonden,
för att behandla, förvalta och administrera dina innehav i en fond och tillhörande konton, på
löpande basis,
för att förse dig med rapportering, kommunikationer och andra aktieägartjänster som hör till din
investering i en Fond,
för att följa juridiska eller lagstadgade krav tillämpliga på Paraplyfonden, inklusive dess skyldighet
enligt tillämplig bolagslag och lagstiftning mot penningtvätt samt andra tillämpliga förordningar
som t.ex. FATCA-lagen och CRS-lagen (enligt definition i avsnitten ”FACTA och CRS” i
ansökningsblanketten) och
för att skydda de Personuppgiftsansvarigas berättigade intressen.

De ”berättigade intressena” som nämns ovan är:
(i)
(ii)
(iii)

Behandlingsändamålen beskrivna i punkt (i) till (v) ovan,
möta och uppfylla de Personuppgiftsansvarigas globala ansvarskrav och lagstadgade skyldigheter
och
utöva Paraplyfondens och Förvaltningsbolagets verksamhet i enlighet med rimliga
marknadsstandarder.

Tredjepartsmottagare av dina Personuppgifter
Personuppgifter kan även komma att behandlas av de Personuppgiftsansvarigas datamottagare som, i
samband med ovan nämnda ändamål innebär Förvaltningsbolaget, Brown Brothers Harriman
(Luxembourg) S.C.A. (”Administratören” eller ”Överföringsombud”), andra tredjepartsleverantörer och
närstående bolag (”Mottagare”). En förteckning över Mottagare finns tabellen nedan.
Mottagarna kan, på eget ansvar, lämna ut Personuppgifterna till sina närstående bolag, agenter och/eller
delegerade ”Under-mottagare”) som ska behandla Personuppgiften för det enda ändamålet att hjälpa
Mottagarna att tillhandahålla sina tjänster till de Personuppgiftsansvariga och/eller för att hjälpa
Mottagarna att uppfylla sina juridiska skyldigheter.
Mottagarna och Under-mottagarna kan, i förekommande fall, behandla Personuppgifter:
(i)

som personuppgiftsbiträden (vid behandling av Personuppgifter, enligt instruktioner från de
Personuppgiftsansvariga, assistera de Personuppgiftsansvariga i samband med ovan nämnda
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(ii)

ändamål (i vilket fall utnämning av Under-Mottagare är föremål för föregående samtycke från de
Personuppgiftsansvariga) eller
som åtskilda personuppgiftsansvariga (när de behandlar Personuppgifter för sina egna ändamål).

Internationell överföring av dina Personuppgifter
Vissa av dessa Mottagare (eller Under-Mottagare, i förekommande fall) återfinns i länder utanför det
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), och dataskyddslagarna i dessa länder, om sådana
finns, kanske inte kan ge tillräckligt gott skydd. I sådant fall, ska överföring göras på basis av lämpliga och
passande skyddsåtgärder för att säkerställa en motsvarande skyddsnivå för dina Personuppgifter,
nämligen på basis av adekvata avtalsbestämmelser som t.ex. EU-kommissionens
”Standardavtalsklausuler”. Detaljerna i och kopior av dessa avtalsbestämmelser är tillgängliga från
Administratören på begäran. I slutet av Bilaga I återfinns motsvarande kontaktinformation.
Mottagare
Brown Brothers Harriman & Co. och deras Under-Mottagare
Natixis Investment Managers S.A. och deras Under-Mottagare
RBC Investor Services Bank S.A. och deras Under-Mottagare
PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative
Arendt & Medernach

I icke EES-land/länder
Förenta Staterna
Hong Kong
Förenta Staterna
N/A
N/A
N/A

Utöver Mottagare och Under-Mottagare som angetts ovan, kan Personuppgifter även överföras till tredje
parter som statliga myndigheter eller tillsynsmyndigheter, inklusive skattemyndigheter i enlighet med
tillämpliga lagar och förordningar. I synnerhet kan Personuppgifter lämnas ut till skattemyndigheten i
Luxemburg som i sin tur, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, kan komma att lämna ut dessa uppgifter
till utländska skattemyndigheter.
Lagringstid
Dina Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet med
behandlingen (enligt beskrivning ovan), med förbehåll för tillämpliga lagar föreskrifter om
preskriptionstider. Detta innebär att dina Personuppgifter behandlas av de Personuppgiftsansvariga och
Mottagarna under den tid du har investerat i Aktier i en Fond. Om du löser in dina Aktier kan dina
Personuppgifter behöva lagras under längre tid för att de Personuppgiftsansvariga och deras Mottagare
ska kunna följa lagar och föreskrifter som är tillämpliga på dem eller på din investering i en Fond.
De kriterier som används för att bestämma lagringstiden omfattar:
(i)
(ii)

hur länge relationen till de Personuppgiftsansvariga varar,
om det finns en juridisk skyldighet som de Personuppgiftsansvariga måste uppfylla (för att t.ex.
utföra AML-kontroller och relaterade kontroller är lagringstiden för erhållna Personuppgifter
minst fem år efter att relationen upphört) och
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(iii)

om lagring tillråds med tanke på de Personuppgiftsansvarigas rättsliga ställning (t.ex. med
avseende på föreskrifter om preskriptionstider, rättstvister eller utredningar av
tillsynsmyndigheter).

Dina rättigheter
Under vissa betingelser som anges i Dataskyddslagen har du rätt att:
(i)

(ii)

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

Få åtkomst till de Personuppgifter som insamlats från dig (t.ex. rätten att få bekräftelse från de
Personuppgiftsansvariga huruvida dina Personuppgifter är under behandling eller inte, att få
tillgång till viss information om de Personuppgiftsansvarigas behandling av Personuppgifterna
och att få åtkomst till dessa uppgifter och att få en kopia av Personuppgifterna som behandlas
(med förbehåll för rättsliga undantag)),
invända mot behandlingen av dina Personuppgifter (t.ex. rätten att, på grund av din specifika
situation, invända mot behandling av Personuppgifter som är baserad på utförandet av en uppgift
som utförts i allmänhetens intresse eller de Personuppgiftsansvarigas berättigade intressen. De
Personuppgiftsansvariga ska upphöra med sådan behandling såvida de inte kan uppvisa
tvingande rättsliga grunder för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och
friheter eller att de kan behöva behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara
rättsliga krav),
begära rättelse av någon uppgift om den är felaktig eller ofullständig (t.ex. rätten att kräva att de
Personuppgiftsansvariga uppdaterar eller rättar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter),
be om radering av dina Personuppgifter (om inte andra tillämpliga lagar kräver att de
Personuppgiftsansvariga och/eller Mottagarna lagrar en kopia av uppgifterna under viss tid),
be om dataportabilitet (t.ex. rätten att få uppgifterna överförda till dig eller en annan
personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format där detta är
tekniskt möjligt) och
begränsning av behandlingsaktiviteter.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter, använd då kontaktuppgifterna i slutet av detta dokument.
Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina Personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål
till den luxemburgska dataskyddsmyndigheten (CNPD) eller, om du är bosatt utanför Luxemburg, till en
lokal, behörig tillsynsmyndighet inom EU.
Underlåtenhet att lämna Personuppgifter
Tillhandahållande av dina Personuppgifter till de Personuppgiftsansvariga i förbindelse med din
investering i Aktier i en Fond är obligatoriskt därför att de Personuppgiftsansvariga, deras
tjänsteleverantörer och var och en av deras närstående bolag måste samla in och behandla sådana
uppgifter för att kunna följa tillämpliga lagar. Därför, i händelse av att du inte förser de
Personuppgiftsansvariga med sådana nödvändiga Personuppgifter, kommer du inte att tillåtas investera i
Aktier i en Fond.
När det gäller befintliga aktieägare, kan en aktieägare som underlåter att uppfylla de
Personuppgiftsansvarigas (eller varje Fonds) begäran om dokumentation eller uppgifter, bli föremål för
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ansvar för böter och/eller straffpåföljder som åläggs de Personuppgiftsansvariga (eller varje Fond) och
hänförligt till sådan aktieägares underlåtenhet att lämna uppgifter, eller att Fonden lämnar ut denna
aktieägares namn, adress och skattebetalar-ID (om tillgängligt) tillsammans med finansiell information
såsom kontosaldon, inkomst och bruttoavkastning på försäljningar till den lokala skattemyndigheten
enligt villkoren i tillämplig lag.
Kontaktuppgifter till de Personuppgiftsansvariga
E-post-adress:
Natixis Internationella Fonder (Lux) I
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
80, route d’Esch
L-1470 Luxemburg
Storhertigdömet Luxemburg
För din information och bekvämlighet görs även följande dedikerade telefon och e-postadress tillgängliga
för dig för eventuella förfrågningar i anslutning till skyddet av dina Personuppgifter:
Telefon: + 352 474 066 425
E-post: Natixis_Lux@BBH.com

