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Privacy verklaring inzake persoonsgegevens
Privacy verklaring voor WMP Private Market Pools

Deze privacy verklaring is van toepassing op de
volgende WMP Private Market Pools:
WMP Private Equity Pool NL I
WMP Private Equity Pool NL II
WMP Private Debt Pool I
WMP Private Debt Pool I (U)
WMP Private Property Pool I
WMP Pool G-2019
WMP Pool M-2019
WMP Pool W-2020
WMP Global Secondaries Pool I
Houdster ASF VI
1 Introductie
In het kader van onze activiteiten, verzamelen, bewaren,
gebruiken en/of verwerken wij persoonsgegevens.
Op basis van de toepasselijke wetgeving inzake
gegevensbescherming en privacy (de Algemene
Verordening Gegevensbescherming, AVG), kwalificeert
Wealth Management Partners NV (de Beheerder) als
verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de
persoonsgegevens die wij in die context verwerken. De
Beheerder wordt hierna ook gezamenlijk aangeduid als:
‘wij’ of ‘ons’.
Wij begrijpen dat uw privacy belangrijk is en dat u
geeft om hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt.
Wij respecteren en waarderen uw privacy en zullen
alleen persoonsgegevens verzamelen en gebruiken
op de manier en voor de doeleinden zoals beschreven
in dit document en in overeenstemming met onze
verplichtingen en uw rechten onder de toepasselijke
wet- en regelgeving.
2 Informatie over ons
Wealth Management Partners NV
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3 Waar ziet deze Privacy Verklaring op en van wie
verwerken wij persoonsgegevens?
Deze Privacy Verklaring is bedoeld om naleving van de
Europese en Nederlandse privacywet- en regelgeving
te waarborgen, waaronder maar niet beperkt tot de
AVG en de Nederlandse implementatiewet van de AVG
(UAVG).
Deze Privacy Verklaring is relevant voor investeerders
en potentiële investeerders in onze Pools of
investeringsvehikels en individuen die handelen voor,
of namens, of die ons anderszins persoonsgegevens
verstrekken met betrekking tot (potentiële)
investeerders in onze Pools of investeringsvehikels.
Deze Privacy Verklaring beschrijft op welke grondslag
wij uw persoonsgegevens verwerken en:
a. welke persoonsgegevens wij verzamelen;
b. voor welke doeleinden en op welke manieren wij
persoonsgegevens kunnen gebruiken/verwerken;
c. hoe wij persoonsgegevens verzamelen;
d. hoe wij persoonsgegevens opslaan;
e. hoe lang wij persoonsgegevens bewaren; en
f. wat uw rechten zijn onder de toepasselijke wetgeving
inzake gegevensbescherming en privacy.
Wij raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig te
lezen. Van tijd tot tijd zullen wij deze Privacy Verklaring
mogelijk moeten bijwerken. Dit kan bijvoorbeeld
nodig zijn als de wet verandert of als wij onze
bedrijfsactiviteiten veranderen op een manier die van
invloed is op de manier waarop wij persoonsgegevens
verwerken. De meest recente versie van deze Privacy
Verklaring is altijd beschikbaar op onze website https://
www.wmp.nl/waarmaken.html. U kunt ons ook vragen
om u een kopie van de meest recente versie van deze
Privacy Verklaring te sturen.
Ingeval de Privacy Verklaring wezenlijk zal veranderen,
zullen wij u actief informeren over deze wijziging en u
voorzien van de nieuwe versie van de Privacy Verklaring.

Opmerking: indien u persoonsgegevens aan ons
verstrekt, welke persoonsgegevens betrekking hebben
op een ander persoon dan uzelf (bijvoorbeeld van de
wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf dat u
vertegenwoordigt), dan verzoeken wij u de betrokken
persoon (een kopie van) deze Privacy Verklaring te
verstrekken voordat u ons zijn/haar persoonsgegevens
verstrekt.
4 Welke persoonsgegevens verzamelen wij en hoe
verzamelen wij deze persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens op verschillende
manieren:
a. rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u ons uw
persoonsgegevens verstrekt per telefoon, e-mail of
andere correspondentie;
b. rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u zaken met
ons doet, bijvoorbeeld doordat u zich aanmeldt voor
onze Pool of investeringsvehikel;
c. van derden, bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel;
d. van het bedrijf waarvoor u werkt
(indien de investeerder een rechtspersoon is);
e. op een andere manier, bijvoorbeeld uit openbare
bronnen zoals het handelsregister, openbare
bestanden of uw website.
Wij verzamelen of verwerken bepaalde of alle van de
volgende persoonsgegevens:
a. naam, geboortedatum en geboorteplaats;
b. contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot
adressen, telefoonnummers en e-mail-adressen;
c. betalingsinformatie/bankrekeninggegevens;
d. anti-witwas identificatie (inclusief paspoort of
rijbewijs) en verificatiedocumentatie en, indien van
toepassing, aanvullende informatie voor personen
die als een politiek prominent persoon worden
beschouwd;
e. informatie met betrekking tot uw belang en uw bezit
in onze Pools of andere investeringsvehikels,
waaronder eigendomspercentage,
kapitaalinvestering, inkomsten en verliezen;
f. uittreksels van registers (openbaar of niet,
bijvoorbeeld uittreksels van de Kamer van
Koophandel).
5 Rechtsgronden voor verwerking
De volgende rechtsgronden zijn van toepassing op de
verwerking van deze persoonsgegevens:
a. de verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van
een contract met u of om stappen te ondernemen
voorafgaand aan het aangaan van een contract met
ons (voor een investeerder die de betrokkene is),
zoals verder beschreven in paragraaf 6 onderdeel (a);
b. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan
wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn
onderworpen, zoals verder beschreven in paragraaf 6
onderdelen (b) en (c); en
c. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging
van onze gerechtvaardigde belangen, zoals verder
beschreven in paragraaf 6 onderdelen (d), (e) en (f).

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op
basis van uw toestemming geldt dat u het recht hebt om
uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken,
zonder dat de rechtmatigheid van de verwerking op
basis van toestemming voordat u uw toestemming hebt
ingetrokken, wordt beïnvloed.
6 Doeleinden van verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a. om investeringsdiensten aan u te leveren en/of om te
voldoen aan contractuele verplich- tingen;
b. om te voldoen aan fiscale, fiscale rapportage,
anti-witwassen van geld en terrorismefinanciering en
andere wettelijke en regulatoire verplichtingen;
c. ten behoeve van onze interne administratie;
d. indien nodig, voor het vaststellen, uitoefenen en
verdedigen van onze wettelijke rechten;
e. voor het controleren en opnemen van telefoon- en
elektronische communicatie voor:
(i) kwaliteit, bedrijfsanalyse, training en aanverwante
doeleinden om onze service te verbeteren;
(ii) onderzoeks- en fraudepreventiedoeleinden,
opsporing van misdrijven, preventie, onderzoek en
vervolging; en
(iii) het uitoefenen en verdedigen van onze wettelijke
rechten.
7 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden gedurende de levenscyclus
van een investering bewaard, maar niet langer dan
noodzakelijk is in het licht van de doeleinden waarvoor
wij de gegevens verwerken (wij verwijzen naar de
doeleinden zoals hierboven vermeld in paragraaf
6. Alleen waar wij wettelijk verplicht zijn of waar dit
noodzakelijk is om onze belangen te verdedigen in het
kader van een gerechtelijke procedure, zullen wij de
persoonsgegevens voor een langere tijd bewaren.
8 Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Wij zullen de nodige administratieve, technische en
organisatorische maatregelen implementeren om
een beveiligingsniveau te waarborgen dat past bij
de specifieke risico’s die wij hebben vastgesteld. Wij
beschermen uw persoonsgegevens tegen vernietiging,
verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking
van of toegang tot persoonsgegevens die zijn
verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt. Meer
specifiek hebben wij de volgende maatregelen
genomen: de toegang tot persoonsgegevens is
beperkt tot de verantwoordelijke functies binnen
het bedrijf, wij hebben onze systemen beveiligd
met beveiligingswachtwoorden en wij hebben onze
computers beveiligd met ESET Endpoint Security.
Verder streven wij ernaar ervoor te zorgen dat wij uw
persoonsgegevens correct en up-to-date houden. In
dat opzicht verzoeken wij u vriendelijk om ons actief
op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen
in uw persoonsgegevens (zoals een wijziging van uw
contactgegevens).

9 Verstrekken en/of delen wij uw persoonsgegevens?
In het kader van de hierboven genoemde doeleinden,
kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden in
de volgende situaties:
a. een bank, financiële instelling of andere derdekredietverstrekker die een vorm van krediet verstrekt,
een lening, financiering of andere vorm van krediet of
garantie biedt;
b. aan onze gelieerde ondernemingen of een andere
bevoegde dienstverlener die wij hebben
ingeschakeld onder de voorwaarden van een
passende delegatieovereenkomst of contractuele
afspraak, om de investeringsdiensten aan u te
leveren, of om te voldoen aan wettelijke/regulatoire
vereisten, of om (zonder beperking) de volgende
functies aan te bieden:
i gebruik van onze IT-systemen, software en
bedrijfsapplicaties;
ii ondersteuning van onze IT en bedrijfsapplicatie
ondersteuningsteams, boekhouding, juridische
zaken, rapportage, interne audit en risicobeheer,
administratie, overdracht, documentopslag,
archivering en andere gerelateerde functies, en
iii het verzamelen, verwerken, overdragen en
opslaan van ‘customer due diligence’, informatie
en verificatiegegevens onder de van toepassing
zijnde wetten en voorschriften tegen witwassen en
terrorisme-financiering;
iv waar relevant, zullen wij waarborgen
implementeren om de bescherming van uw
persoonsgegevens te waarborgen wanneer
wij uw persoonsgegevens aan een derde
partij verstrekken. Wij sluiten bijvoorbeeld
verwerkersovereenkomsten wanneer wij
verwerkers inschakelen (waarin beperkingen zijn
opgenomen met betrekking tot het gebruik van
uw persoonsgegevens en verplichtingen met
betrekking tot de bescherming en beveiliging van
uw persoonsgegevens).
Voor informatie over de waarborgen die wij toepassen
in geval van internationale doorgiften, kunt u contact
met ons opnemen via onze contactgegevens vermeld in
paragraaf 13.
10 Heb ik toegang tot mijn persoonsgegevens?
Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u
hebben, kunt u ons om informatie vragen over die
persoonsgegevens en/of ons vragen daarvan een kopie
te verstrekken. Dit wordt ook wel een ‘verzoek tot
inzage’ genoemd.

Al dergelijke verzoeken dienen schriftelijk te worden
gedaan en te worden verzonden naar de e-mail- of
postadressen weergegeven in paragraaf 13. In beginsel
zijn er geen kosten verbonden aan een verzoek
om inzage. Als uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of
buitensporig’ is (bijvoorbeeld als u onnodige herhaalde
verzoeken doet), kunnen er kosten in rekening worden
gebracht voor het dekken van onze administratieve
kosten voor het reageren daarop.
Wij zullen binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw
inzageverzoek reageren op uw verzoek. In beginsel
streven wij ernaar om een volledig antwoord te geven,
inclusief een kopie van uw persoonsgegevens binnen
deze termijn.
11 Wat zijn uw andere rechten?
Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om:
a. aanvullende informatie te ontvangen over de
verwerking van uw persoonsgegevens;
b. uw persoonsgegevens te rectificeren;
c. het wissen van uw persoonsgegevens;
d. bezwaar te maken tegen (een deel van) de
verwerking van uw persoonsgegevens;
e. de beperking van (een deel van) de verwerking van
uw persoonsgegevens; en
f. dataportabiliteit (ontvang uw persoonsgegevens in
een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal
leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens naar
een andere organisatie te (doen) verzenden).
Ten slotte hebt u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de lokale gegevens- beschermingsautoriteit.
De contactgegevens van de Autoriteit
Persoonsgegevens zijn: Bezuidenhoutseweg 30
(2594 AV) Den Haag; telefoonnummer: 088 - 1805 250.
12 Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Wij passen geen geautomatiseerde besluitvorming of
profilering toe.
13 Contactgegevens
Om contact met ons op te nemen over alles wat met
uw persoonsgegevens en/of gegevensbescherming te
maken heeft, waaronder het uitoefenen van uw privacy
rechten zoals hierboven beschreven in de paragrafen 10
en 11, met name uw recht om bezwaar te maken, kunt u
de onderstaande contactgegevens gebruiken:
Ter attentie van:
Rico Bosma
E-mailadres: ricobosma@wmp.nl
Telefoonnummer: +31 20 426 39 70
Postadres: Krijgsman 11 (1186 DM) Amstelveen

