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Privacy Notice

Informatie over gegevensbescherming voor potentiële klanten ingevolge de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Hieronder omschrijven wij hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn op grond van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en hoe kan ik met die
persoon contact opnemen?
Verwerkingsverantwoordelijke:
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
De entree 195
1101 HE Amsterdam Tel: +31 (0) 20 - 798 17 03
E-mail: wm.amsterdam@db.com
U kunt contact opnemen met onze data protection ofﬁcer via:
Deutsche Bank AG, Amsterdam Branch
Data Protection Officer
De entree 195
1101 HE Amsterdam
E-mail: dpo.netherlands@db.com

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens die wij van potentiële klanten ontvangen in het kader van het overwegen van
een mogelijke relatie. Daarnaast verwerken wij op rechtmatige wijze verkregen persoonsgegevens uit openbare
bronnen (bijv. handels- en verenigingsregisters, pers, media en internet) die wij mogen verwerken.
Met betrekking tot potentiële klanten verzamelde relevante persoonsgegevens zijn o.m.:
Naam, adres / overige contactinformatie (telefoonnummer, e-mailadres), geboortedatum- en plaats, geslacht,
nationaliteit, burgerlijke staat, rechtsbevoegdheid, beroep/bedrijf (loondienst, zzp-er), woonstatus (huur/bezit),
financiële situatie, identiteitsgegevens (identiteitsbewijsgegevens).

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens (doel van de verwerking) en op
welke juridische basis?
Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens, met inachtneming van de Europese Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG),
a. noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
Waar nodig verwerken wij uw persoonsgegevens ter bescherming van onze legitieme belangen of die van
derden. Voorbeelden:
—	het instellen van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische procedures;
—	het voorkomen van misdrijven;
—	maatregelen ter beveiliging van gebouwen en systemen (bijv. toegangscontrole);
—	maatregelen tegen onbevoegde toegang.
b. ter nakoming van contractuele verplichtingen
De persoonsgegevens worden verwerkt ter uitvoering van banktransacties en voor financiële dienstverlening op
basis van overeenkomsten met onze cliënten of voor het op verzoek van cliënt nemen van maatregelen
voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst.
Het doel van de gegevensverwerking hangt voornamelijk af van het betreffende product (zie onder 2) en kan
onder meer het volgende omvatten: behoefteanalyse, advies, vermogensbeheer en transactie gerelateerde
diensten. Zie de betreffende contractdocumentatie en voorwaarden voor nadere bijzonderheden.
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c. op basis van uw toestemming
Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor bijzondere
doeleinden (zoals marketing), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. U kunt
deze toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die zijn verstrekt vóór
de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018. De intrekking van
toestemming heeft echter alleen betrekking op de toekomstige verwerking en niet op verwerking die heeft
plaatsgevonden vóór het intrekken van de toestemming. U kunt te allen tijde een verzoek indienen tot inzage van
de door u verleende toestemmingen.
d. ter naleving van een wettige verplichting of in het openbaar belang
Er rusten op ons als bank verschillende wettelijke verplichtingen, bijv. op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme. Andere doeleinden voor verwerking zijn: het vaststellen van identiteit
en leeftijd, anti-fraude en anti-witwasmaatregelen en risicobeoordeling en -beheer, zowel binnen de bank als
binnen de groep.

4. Wie ontvangt mijn gegevens?
Binnen de bank hebben die afdelingen toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben om de bank en
haar diensten aan u te kunnen presenteren. Daarnaast kunnen door ons aangestelde dienstverleners en agenten
inzage hebben in uw persoonsgegevens, mits zij zich binden aan een geheimhoudingsverplichting en onze op
grond van de gegevensbeschermingswetgeving gegeven schriftelijke instructies. Dit betreft hoofdzakelijk
ondernemingen in de volgende categorieën.
Ten aanzien van het overbrengen van persoonsgegevens aan ontvangers buiten de bank dient allereerst te
worden opgemerkt dat wij als bank de plicht hebben alle op onze klanten betrekking hebbende feiten en
beoordelingen vertrouwelijk te behandelen. Het is ons uitsluitend toegestaan informatie over u te delen als
hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven, of als de door ons
aangestelde verwerkers de vertrouwelijkheid en naleving van de AVG garanderen.
Onder deze voorwaarden kunnen o.a. aan de volgende partijen persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld:
—	Bevoegde autoriteiten en instellingen;
—	Overige dienstverleners die de bank ondersteuning verlenen bij het organiseren van evenementen voor en
ontmoetingen met potentiële klanten of die ondersteunende/onderhoudsdiensten verlenen voor elektronische
gegevensverwerking, IT-applicaties, archivering, documentverwerking, antecedentenonderzoek in verband
met anti-witwasmaatregelen, gegevensvernietiging, vastgoedtaxaties, IT-services, marketing, telefonie.
Andere ontvangers van gegevens zijn die kantoren waarvoor u toestemming hebt gegeven voor het overbrengen
van uw persoonsgegevens.

5. Worden persoonsgegevens overgebracht naar een derde-land of een
internationale organisatie?
Persoonsgegevens worden uitsluitend overgebracht naar landen buiten de EU of de EER (“derde-landen”)
wanneer dit nodig is om uw toekomstige zakelijke relatie met ons op te zetten, in het kader van uitbesteding
of als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Wanneer gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in
derde-landen, dienen deze eenzelfde mate van gegevensbescherming in acht te nemen als in de EU en EER.

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang u en wij daar belang bij hebben in het kader van onze
toekomstige zakelijke relatie met u of zo lang daartoe een wettelijke verplichting op ons rust.
Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, worden deze regelmatig gewist, tenzij verdere verwerking
(voor beperkte duur) noodzakelijk is voor een van de volgende redenen:
—	naleving van bewaarplicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
—	bewaren van relevante informatie ingeval van lopende of in redelijkheid dreigende gerechtelijke procedures.

7. Welke rechten geniet ik ten aanzien van gegevensbescherming?
Op grond van de AGV heeft elke betrokkene het recht tot inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van
verwerking en het overdraagbaarheid van gegevens. Betrokkenen hebben daarnaast, waar van toepassing, recht
tot het maken van bezwaar bij de betreffende autoriteit gegevensbescherming.
U kunt uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor
verklaringen van toestemming die zijn verstrekt vóór de inwerkingtreding van de AVG, op 25 mei 2018. De
intrekking heeft echter alleen toekomstige werking en geldt niet voor verwerking die heeft plaatsgevonden
voorafgaand aan de intrekking van de toestemming.
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8. Ben ik verplicht informatie te verstrekken?
Voor het opstellen en in stand houden van de met de toekomstige relatie verband houdende documentatie en
voor de uitvoering van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen hebben wij persoonsgegevens
nodig, dan wel persoonsgegevens die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen. In principe kunnen wij zonder
deze gegevens geen relatie met u aangaan.
Met name op grond van de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
zijn wij verplicht uw identiteit vast te stellen voordat wij een relatie met u kunnen aangaan, bijvoorbeeld middels
uw paspoort, en dat wij uw naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en woonadres vastleggen. Om in
staat te zijn aan deze wettelijke verplichting te voldoen, dient u ons op grond van de Wet ter voorkoming van
witwassen en financieren van terrorisme van de nodige informatie en documenten te voorzien. Als u deze
gegevens niet aan ons verstrekt is het ons niet toegestaan de gewenste zakelijke relatie met u aan te gaan.

9. In hoeverre vindt automatische besluitvorming (incl. profilering) plaats?
In principe nemen wij bij het vaststellen en uitvoeren van een zakelijke relatie geen besluiten louter op basis van
automatische verwerking. Mochten wij in afzonderlijke gevallen hier toch gebruik van maken, dan wordt u daarvan,
indien dit wettelijk is voorgeschreven, afzonderlijk op de hoogte gesteld.

Informatie over uw recht van bezwaar ingevolge de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AGV)
1. Recht van bezwaar
U hebt te allen tijde het recht op persoonlijke gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens op basis van een openbaar belang of voor het beschermen van onze legitieme belangen;
hiertoe behoort ook profilering op basis van de AGV.
Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer door ons verwerkt, tenzij wij kunnen
aantonen dat er legitieme belangen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en
vrijheden, of dat de verwerking is bestemd voor het instellen of het voeren van verweer tegen rechtsvorderingen.
2. Recht van bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden
In bepaalde gevallen worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt voor direct-marketingdoeleinden.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor deze
doeleinden, inclusief tegen profilering voor zover dit deel uitmaakt van de direct marketing.
Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden,
worden uw persoonsgegevens niet langer door ons voor dit doel verwerkt.
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