Privacy verklaring
Dit is de Privacy verklaring van TCS‐Groep (CSC Netherlands BV). Wij hebben uw persoonsgegevens
nodig om ons werk te kunnen doen. In deze verklaring leggen wij uit waarom en hoe we uw
persoonsgegevens verzamelen, welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we uw
persoonsgegevens gebruiken en hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren.
Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door TCS‐Groep.
TCS‐Groep bestaat uit CSC Netherlands B.V. en haar dochtermaatschappijen CSC Fund Services B.V.,
CSC Governance B.V. en CSC Depositary B.V. alsmede Stichting Derdengelden CSC Netherlands.
1
Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?
TCS‐Groep verwerkt persoonsgegevens van medewerkers, klanten en andere relaties. TCS‐Groep
bepaalt daarbij het doel en de middelen van de verwerking van de persoonsgegevens. Daarmee is
TCS‐Groep te kwalificeren als de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze
persoonsgegevens.
TCS‐Groep verwerkt op verzoek van een fondsbeheerder ook persoonsgegevens van investeerders in
fondsen van de fondsbeheerder. Deze fondsbeheerder bepaalt dan het doel en de middelen van de
verwerking van de persoonsgegevens. In dat geval is de fondsbeheerder verwerkings‐
verantwoordelijk en TCS‐Groep is verwerker.
2
Welke persoonsgegevens verwerkt TCS‐Groep?
TCS‐Groep verwerkt onder andere de volgende persoonsgegevens:
 Voornamen, achternaam en titel(s)
 Contactgegevens, zoals adres, (werk en privé) e‐mailadres, (werk en privé) telefoonnummer
 Geslacht
 Geboortedatum
 Nationaliteit
 Bankrekeningnummer
 Kopie paspoort of ander identiteitsbewijs
 Burgerservicenummer
 Fiscaal ingezetenschap
 Curriculum vitae
 Herkomst van vermogen
Het verschilt per dienst welke en hoeveel persoonsgegevens wij nodig hebben.
3
Voor welke doeleinden verwerkt TCS‐Groep persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens voor:
 het voldoen aan wettelijke verplichtingen die volgen uit de Wet ter voorkoming van
witwassen en financiering terrorisme (‘Wwft’), Sanctiewet (‘Sw’), Wet toezicht trustkantoren
2018 (‘Wtt’) en de Wet financieel toezicht (‘Wft’);
 het kunnen uitvoeren van in een dienstverleningsovereenkomst vastgelegde
werkzaamheden die een fondsbeheerder aan TCS‐Groep heeft uitbesteed.
4
Wettelijke grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens
TCS‐Groep mag alleen persoonsgegevens verwerken als daar een wettelijke grondslag voor bestaat.
TCS‐Groep baseert haar verwerkingen op de volgende wettelijke grondslagen:
 Voldoen aan wettelijke verplichtingen: TCS‐Groep verwerkt persoonsgegevens om te voldoen
aan een wettelijke verplichtingen die op TCS‐Groep rusten, onder andere op basis van de
Wwft, Sw, Wtt en Wft. Zo is TCS‐Groep verplicht om vóór aanvang van, en zo nodig
gedurende, de dienstverlening bepaalde persoonsgegevens op te vragen en te verwerken.
Dit zijn de gegevens ten behoeve van het cliëntenonderzoek.

Mei 2020





Uitvoering overeenkomst: u bepaalt zelf of u van de services van TCS‐Groep gebruik wilt
maken. De dienstverlening wordt vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst en TCS‐
Groep vraagt voor de uitvoering van deze overeenkomst persoonsgegevens op van u en
betrokkenen (bijvoorbeeld investeerders).
Toestemming: in voorkomende situaties zal zo nodig toestemming worden gevraagd voor het
verwerken van persoonsgegevens (zoals uitnodigingen voor bepaalde presentaties of gebruik
van een foto op onze website).

5
Hoe heeft TCS‐Groep persoonsgegevens verkregen?
Meestal heeft u uw persoonsgegevens beschikbaar gesteld aan TCS‐Groep. Maar TCS‐Groep kan ook
persoonsgegevens opvragen uit andere bronnen. Dit kunnen openbare bronnen en niet‐openbare
bronnen zijn.
6
Hoe lang bewaart TCS‐Groep persoonsgegevens?
TCS‐Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. Als de persoonsgegevens niet meer relevant zijn
voor de genoemde doelen, dan verwijdert TCS‐Groep deze persoonsgegevens.
Daarnaast houdt TCS‐Groep rekening met de volgende bewaartermijnen.
 De gegevens uit het cliëntenonderzoek worden conform de wettelijke bewaarplicht tot
maximaal vijf jaar na einde dienstverlening bewaard.
 Gegevens uit financiële‐ en fondsadministraties die fiscaal van belang zijn, bewaart TCS‐
Groep minimaal zeven jaar.
 Als u ons een curriculum vitae toezendt in verband met een sollicitatie naar een functie
binnen de organisatie van TCS‐Groep, gebruiken wij uw persoonsgegevens om te
onderzoeken welke vacature door u eventueel vervuld zou kunnen worden. Uw curriculum
vitae wordt binnen een maand na uw sollicitatie (of eventuele gesprek) door ons vernietigd.
TCS‐Groep kan uw gegevens langer bewaren als er een juridische procedure loopt.
7
Uitwisseling van uw persoonsgegevens
TCS‐Groep verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze diensten
te verlenen. Het kan zijn dat TCS‐Groep andere bedrijven inschakelt ten behoeve van haar
dienstverlening, met name op het gebied van geautomatiseerde informatievoorzieningen ten
behoeve van onze cliënten. TCS‐Groep eist van deze bedrijven dat zij uw persoonsgegevens adequaat
beveiligen en dat zij uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze aan
TCS‐Groep verstrekt zijn. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. Een overzicht van
deze bedrijven is op verzoek verkrijgbaar bij TCS‐Groep.
Tevens is het mogelijk dat TCS‐Groep op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens
moet verstrekken aan een toezichthouder en/of belastingdienst. Daarnaast kan TCS‐Groep ook
verplicht zijn om persoonsgegevens openbaar te maken op basis van een gerechtelijk bevel.
8
Doorgifte persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie
Corporate Service Company (‘CSC’) is enig aandeelhouder van TCS‐Groep en gevestigd in de
Verenigde Staten. Persoonsgegevens kunnen hierdoor worden verwerkt in de Verenigde Staten. De
EU en de Verenigde Staten hebben in het kader van gegevensbescherming de overeenkomst EU‐VS
Privacy Shield gesloten. Deze overeenkomst houdt in dat een ontvangende partij, die voldoet aan de
voorwaarden van de EU‐VS Privacy Shield, zich kan laten certificeren. CSC beschikt over een passend
beschermingsniveau van gegevensbescherming en is gecertificeerd. CSC voldoet daarmee aan
de vereisten van de Privacy Shield.
9
Website TCS‐Groep
Op onze website maken wij enkel gebruik van noodzakelijke cookies die nodig zijn om de website
goed te laten werken. Wanneer u onze website bezoekt, worden door ons géén enkele
'bezoekersgegevens' verzameld.
Onze website kan een link naar een andere website bevatten. U dient het privacy beleid op die site
zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van de Privacy verklaring van TCS‐Groep.
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10
Beveiliging van persoonsgegevens
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. TCS‐
Groep heeft passende maatregelen genomen voor de beveiliging van de gegevensverwerking van uw
persoonsgegevens op basis van de beschikbare techniek en de verwerkingsdoeleinden, waaronder
firewalls, beveiligde servers en software met wachtwoorden en daar waar mogelijk
tweetrapsverificatie.
11
Uw rechten
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door TCS‐
Groep. Dit betreft de volgende rechten: recht op inzage, recht op rectificatie, het recht om vergeten
te worden, het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de
verwerking, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, het recht om niet onderworpen te worden
aan geautomatiseerde besluitvorming, het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw
persoonsgegevens in te trekken en het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden via de
website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
12
Overig
TCS‐Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@teslincs.nl.
TCS‐Groep heeft altijd het recht om deze Privacy verklaring aan te passen, bijvoorbeeld bij
wijzigingen in de wet of rechtspraak. Lees daarom zo nu en dan deze Privacy verklaring door zodat u
weet wat er is gewijzigd.
Deze Privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 mei 2020.
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