PRIVACY STATEMENT
De dienstverlening van Nobel Vermogensbeheer draait om uw
persoonsgegevens. Het is voor ons zeer belangrijk om zowel de
controle over, als de bescherming van uw gegevens te waarborgen.

wij, belangrijk acht voor een passende en geschikte dienstverlening.
In voorkomende gevallen gaat Nobel Vermogensbeheer uit van uw
wettelijk vereiste toestemming, indien wij deze gegevens gebruiken.

In dit Privacy Statement lichten wij toe hoe uw gegevens worden
gebruikt. Mocht u na het lezen van onze verklaring nog vragen of
opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (contactgegevens hieronder).

Wanneer u uw toestemming wilt intrekken, dient u ons te informeren. Wij kunnen in dat geval de bijzondere gegevens verwijderen,
en de dienstverlening voortzetten indien wij in staat blijven om de
passend- en geschiktheid van onze dienstverlening te waarborgen.

Uw persoonsgegevens verkrijgen wij grotendeels via uzelf, maar het
is ook mogelijk dat wij voor controledoeleinden persoonsgegevens
van andere partijen verwerken. U kunt hierbij denken aan de Kamer
van Koophandel.

Het is echter ook mogelijk, dat Nobel Vermogensbeheer zonder
zulke informatie moet besluiten om de dienstverlening geheel of
gedeeltelijk te staken vanwege het feit, dat wij niet langer aan onze
zorgplicht kunnen voldoen.

Nobel Vermogensbeheer gebruikt uw gegevens enkel en alleen als:
• dit benodigd is om onze dienstverlening op een juiste wijze uit te
voeren
• dit moet op basis van wettelijke verplichtingen
• Nobel Vermogensbeheer hierbij rechtmatige belangen heeft
Wij zullen uw gegevens niet langer administreren dan benodigd is
voor het betreffende doel.

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van
het gebruik of verwijdering van uw persoonsgegevens vragen of
bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u
ons vragen om een kopie van uw gegevens.

Uw gegevens worden door Nobel Vermogensbeheer niet met andere partijen gedeeld, tenzij:
• dit wettelijke verplicht is. Dit geldt in geval van toezichthouders of
overheden, zoals de Belastingdienst
• dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen
u en Nobel Vermogensbeheer. Bijvoorbeeld een depotbank
• dit benodigd is ter bescherming van gerechtvaardigde belangen
Nobel Vermogensbeheer maakt in bovenstaande gevallen altijd
heldere afspraken met betreffende derden over de verantwoordelijkheid voor uw gegevens. In het kader van beleggingsdiensten,
ook buiten Europa, zijn wij bijvoorbeeld op grond van MiFID II of
anti-witwasregels wettelijk verplicht transactiegegevens, inclusief
uw rekeningnummer en BSN nummer te delen met (fiscale) toezichthouders, ook buiten Europa.
Het delen van uw gegevens met partijen buiten Europa doen wij
alleen met uw toestemming of op basis van door de Europese wetgever voorgeschreven afspraken.
In sommige gevallen verwerken wij ook “bijzondere gegevens”,
zoals dit in de privacy wetgeving wordt genoemd. Deze gegevens
worden “bijzonder” genoemd, omdat zij iets specifieks kunnen
zeggen over uw persoonlijke levenssfeer.
De praktijk leert, dat een cliënt ons soms bijzondere persoonsgegevens toevertrouwt, zoals de gezondheidsstatus of relatie-omstandigheden. De reden hiervoor is, dat de cliënt deze informatie, net als

Mocht u over bovenstaande meer informatie wensen, dan kunt u
dit lezen op de site van de toezichthouder op het gebied van
persoonsgegevens. U kunt hen ook schrijven:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
(www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)
Onze eigen Functionaris Gegevensbescherming kunt u bereiken via:
Nobel Vermogensbeheer N.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam
+31 (0)20 5535501
info@nobelvermogensbeheer.nl
Omwille van uw veiligheid, kan de Functionaris Gegevensbescherming u vragen uzelf te identificeren, alvorens inhoudelijk op uw
verzoek in te gaan. Bij inhoudelijke beoordeling van uw verzoek
zullen wij uw (privacy)belangen tegenover onze belangen afwegen,
vanzelfsprekend met inachtneming van de wet, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.

Nobel Vermogensbeheer N.V. behoudt zich het recht voor om
wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient
aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen,
zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

