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________________________________________________________ 

PRIVACYBELEID MONDRIAAN ASSET MANAGEMENT B.V. 

Datum laatst gewijzigd: 09-07-2021 

________________________________________________________ 
Mondriaan Asset Management B.V., gevestigd te Amsterdam, is de beheerder van het Mondriaan Structures 
Fund. 

Uw privacy is belangrijk voor Mondriaan Asset Management B.V.; uw vertrouwen is voor ons van het grootste 
belang. 

In deze verklaring informeren wij u welk beleid wij hanteren ten aanzien van het verzamelen en het verwerken 
van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring is van toepassing op de beleggingspropositie die wij aanbieden 
op onze website www.mondriaanstructures.com. 

1. Persoonsgegevens 

Om gebruik te kunnen maken van onze beleggingspropositie, ten behoeve van haar bedrijfsvoering heeft 
Mondriaan Asset Management B.V. soms persoonsgegevens van u nodig. Onder persoonsgegevens wordt 
verstaan alle informatie waarmee u als persoon kunt worden geïdentificeerd. Deze gegevens kunnen onder meer 
bestaand uit: 

 Uw naam; 
 Uw leeftijd; 
 Uw geboortedatum; 
 Uw geslacht; 
 Uw nationaliteit; 
 Uw adresgegevens voorzien van een kopie bankafschrift of rekening nutsbedrijf; 
 Uw woonplaats; 
 Uw telefoonnummer; 
 Uw e-mailadres; 
 Uw burgerservicenummer en/of het documentnummer van uw paspoort of Identificatie 

document; 
 Uw betaalgegevens; 
 Uw belastingnummer; 
 Indien van toepassing, Uw Kamer van Koophandel nummer. 

Uw persoonsgegevens zullen door Mondriaan Asset Management B.V. uitsluitend worden aangewend voor de 
in dit Privacybeleid omschreven doeleinden en conform de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden 
behandeld. 

2. Verzamelen van persoonsgegevens 

Mondriaan Asset Management B.V. verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen 
aan uw vraag als Participant of bezoeker. Dit kan op verschillende momenten zijn. Zo kunt u er in tal van situaties 
voor kiezen om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan ons door te geven. Dit kan bijvoorbeeld zijn als u contact 
met ons opneemt, als u informatie van ons wenst of als u zaken met ons wilt doen. Als u solliciteert op een 
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vacature bij Mondriaan Asset Management B.V., dan geeft u misschien een beschrijving van uw opleiding en uw 
werkervaring. 

3. Cookies en andere technieken  

Mondriaan Asset Management B.V. kan gebruik maken van cookies en andere technieken om automatisch 
bepaalde soorten informatie te verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze website. Het verwerken van deze 
gegevens stelt ons in staat om de werking, de bruikbaarheid en de effectiviteit van onze proposities te verbeteren 
en te personaliseren. Tevens helpt het ons de effectiviteit van onze marketingactiviteiten te meten.  

3.1 IP-adressen  

IP-adressen (een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt) bieden 
computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van 
waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische 
doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van de 
website te herkennen en om performance analyses uit te voeren.  

3.2 Cookies  

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de 
website bezoekt (bijvoorbeeld computer of smartphone). Een cookie geeft de website de mogelijkheid uw 
apparaat te herkennen. Voor het gebruik van cookies, wordt bij het bezoeken van onze website uw toestemming 
gevraagd via de cookie banner. Indien u ervoor kiest de cookies te accepteren, zullen uw apparaten worden 
gevolgd voor de onder hoofdstuk 2 genoemde activiteiten. U kunt het gebruik van cookies ook weigeren door 
deze via uw browserinstelling te verwijderen of uit te schakelen. In die gevallen zullen geen cookies meer worden 
opgeslagen als u onze website bezoekt. Echter, indien u geen cookies accepteert bent u wellicht niet in staat om 
de volledige functionaliteit van de website te ervaren.  

4.  Social media widgets en toepassingen  

De website van Mondriaan Asset Management B.V. bevat een functionaliteit om bezoekers in staat te stellen 
informatie te delen via social media, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze social media toepassingen kunnen 
informatie verzamelen en gebruiken met betrekking tot uw gebruik van de Mondriaan Asset Management B.V. 
website. Persoonsgegevens die u deelt via social media toepassingen kunnen worden gebruikt door andere 
gebruikers van die social media toepassing. Een dergelijke interactie wordt beheerst door het Privacybeleid van 
die social media toepassingen. Mondriaan Asset Management B.V. heeft geen invloed op, en geen 
verantwoordelijkheid voor, die social media toepassingen. Daarnaast kan de website van Mondriaan Asset 
Management B.V. gebruik maken van blogs, flora, crowd-sourcing of andere toepassingen en diensten. Het doel 
van dergelijke toepassingen en diensten is het faciliteren van contact en kennisdeling. Persoonsgegevens die u 
beschikbaar stelt via deze toepassingen en diensten kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van deze 
toepassingen en diensten, tenzij anders vermeld, over wie wij weinig of geen invloed hebben. 

5. Gebruik van persoonsgegevens 

Tenzij wij uw specifieke toestemming hebben verkregen, worden uw persoonsgegevens niet voor andere 
doeleinden gebruikt, dan waarvoor u deze informatie aan ons heeft verstrekt. 

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden: 

 Voor het leggen van contact met u, voor relatietevredenheidsonderzoek of marktonderzoek; 
 Voor het behandelen van uw aanvragen, door onszelf of door anderen die hierbij betrokken zijn; 
 Voor marketingdoeleinden, als u hiervoor toestemming hebt verleend; en 
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 Voor sollicitaties. 

Bijzondere persoonsgegevens zoals ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, gezondheid of andere 
gegevens/aangelegenheden, zal Mondriaan Asset Management B.V. alleen verzamelen indien u die vrijwillig 
verstrekt of indien dit op grond van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. In gevallen waarin 
Mondriaan Asset Management B.V. dergelijke gegevens verzamelt, zal Mondriaan Asset Management B.V. u 
vooraf om toestemming vragen. 

5.1 Contact, behandelen van uw aanvragen 

Als u bij Mondriaan Asset Management B.V. iets aanvraagt, bijvoorbeeld informatie over onze 
beleggingsstrategie, dan gebruiken wij de informatie die u verstrekt voor het behandelen van uw aanvraag. Om 
aan uw verzoek te kunnen voldoen, kan het zijn dat wij gegevens uitwisselen met anderen die betrokken zijn bij 
de behandeling of afhandeling, bijvoorbeeld financiële instellingen of overheidsinstanties. Ook kunnen wij 
contact met u opnemen in het kader van relatietevredenheidsonderzoek of marktonderzoek. 

5.2 Het bieden van ondersteuning 

Mondriaan Asset Management B.V. kan uw persoonlijke gegevens gebruiken ter ondersteuning van 
beleggingsproposities. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld informeren over een update met betrekking tot een 
beleggingsstrategie. 

Daarnaast bieden wij de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De persoonsgegevens die u ons verstrekt, 
behandelen wij overeenkomstig dit Privacybeleid. 

5.3 Marketing 

Net als de informatie die wij indirect over u hebben verzameld, kan de door u aan Mondriaan Asset Management 
B.V. verstrekte informatie door Mondriaan Asset Management B.V. worden gebruikt voor marketingdoeleinden. 
Voordat wij dat echter doen, stellen wij u in de gelegenheid om aan te geven of uw informatie op deze manier 
mag worden gebruikt. U kunt op elk gewenst moment kenbaar maken dat u geen marketingmateriaal meer van 
ons wenst te ontvangen. Volgt daartoe de uitschrijvingsinstructies (“unscribe”) die zijn opgenomen in elke e-mail 
die u van ons ontvangt, geef het aan wanneer wij bellen, of neem rechtstreeks contact met ons op. 

5.4 Sollicitaties 

Als u bij Mondriaan Asset Management B.V.  solliciteert of als u reageert op een vacature die al dan niet op de 
website van Mondriaan Asset Management B.V. is geplaatst, kan zijn dat u ons informatie over uzelf verstrekt, 
zoals uw CV. Wij kunnen die informatie overal binnen Mondriaan Asset Management B.V. gebruiken om uw 
sollicitatie of reactie af te handelen. Tenzij u ons verzoekt dit niet te doen, kunnen wij deze informatie in dossier 
houden. 

6. Uw toestemming 

Mondriaan Asset Management B.V. mag uw gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming vragen via dit 
Privacybeleid. Bovendien hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u als (toekomstig) 
Participant en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij overgaan tot 
verbreking van de relatie. Uw gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij dit op grond 
van wet- en regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. 
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6.1 Jonger dan 16 jaar 

Het is ons beleid nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder 
de leeftijd van 16 jaar, tenzij dit deel uitmaakt van een specifieke opdracht in het kader van onze propositie en 
voor zover de toestemming of machtiging tot toestemming in dit verband wordt verleend door de persoon die 
de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt. Daarnaast dient te worden opgemerkt, dat de website 
van Mondriaan Asset Management B.V. niet bedoeld is voor, of gericht is op kinderen onder de 16 jaar. 

7. Delen en doorgifte persoonsgegevens 

Tenzij het noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme 
doeleinden of indien dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of 
kwaliteitsregels, delen wij geen persoonsgegevens met derde partijen. Zo kan Mondriaan Asset Management 
B.V. in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens 
ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen. Mondriaan Asset Management B.V. kan ook 
persoonsgegevens opslaan in een ander land dan waar u gevestigd of woonachtig bent. Doorgifte door 
Mondriaan Asset Management B.V. van persoonsgegevens naar het buitenland vindt plaats in overeenstemming 
met Nederlandse privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. 

Mondriaan Asset Management B.V. moet ook persoonsgegevens openbaar maken indien dit vereist is op de 
grond van de wet, een gerechtelijk bevel of een overheidsbesluit. Daarnaast kunnen persoonsgegevens ook nodig 
zijn voor privacy- of veiligheidsaudits of een onderzoek uit te kunnen voeren naar aanleiding van een klacht of 
een bedreiging van de veiligheid. Mondriaan Asset Management B.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan 
derden. Ook zal Mondriaan Asset Management B.V. geen persoonsgegevens die u verstrekt aan derden 
doorgeven ten behoeve van directe marketing doeleinden. 

8. Beveiliging 

Mondriaan Asset Management B.V. implementeert naar redelijkheid fysieke, administratieve en technische 
veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd 
gebruik en onbevoegde onthulling.  

Indien wij van externe dienstverleners of andere derden inschakelen die toegang hebben tot persoonsgegevens 
van onze Participanten, dan sluiten wij met die partij een (sub)- verwerkersovereenkomst. Wij werken met derde 
partijen die voldoen aan onze beveiligingsvereisten. 

Mondriaan Asset Management B.V. heeft persoonsgegevens ook beveiligd tegen datalekken. Voor het melden 
van een datalek heeft Mondriaan Asset Management B.V. een procedure conform de wettelijke meldplicht 
datalekken. 

9. Bewaartermijn 

Mondriaan Asset Management B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wij ze nodig hebben voor de 
doelen die wij eerder omschreven. Zo verwijderen wij persoonsgegevens direct na het afronden van een 
Participatie, tenzij de wet of beroepsregels ons verplichten ze te bewaren (bijvoorbeeld voor het aanhouden van 
een dossier). 

10. Keuzes 

U heeft verschillende keuzes met betrekking tot het gebruik van onze website. In het algemeen bent u niet 
verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Echter, Mondriaan Asset Management B.V. zal u verzoeken om 
bepaalde persoonsgegevens te verstrekken teneinde de beleggingspropositie te effectueren en u te kunnen 
voorzien van (aanvullende) informatie inzake ons propositie. 
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Als u kiest voor specifieke communicatie-uiting, zoals een nieuwbrief, dan wordt u ook in staat gesteld om u voor 
deze communicatie-uiting uit te schrijven door het volgen van de instructies die in de aangeboden communicatie-
uitingen zullen worden vermeld. Als u besluit om u af te melden voor een communicatie-uiting, dan zullen wij 
proberen om uw gegevens zo spoedig mogelijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende 
informatie nodig hebben voordat we uw verzoek kunnen verwerken.  

11. Beveiliging en integriteit van gegevens 

Mondriaan Asset Management B.V. heeft procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen 
ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging en vernietiging. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van 
Mondriaan Asset Management B.V. kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen 
alle bedreigingen. Naar onze beste kunnen zal de toegang tot uw persoonsgegevens strikt worden beperkt tot 
degenen die namens Mondriaan Asset Management B.V. betrokken zijn bij de uitvoering van 
beleggingspropositie en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De 
individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke 
informatie te handhaven. Ook spannen wij ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens slechts worden 
bewaard voor zo lang die nodig zijn voor de uitvoering van de beleggingsproposities, dit wettelijk is toegestaan 
of totdat u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens. 

12. Links naar andere websites  

Weest u zich ervan bewust dat de Mondriaan Asset Management B.V. website kan doorlinken naar andere 
websites, waaronder websites die worden onderhouden door andere bedrijven die niet worden beheerst door 
dit Privacybeleid, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. We raden u aan om het 
Privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt. 

13. Wijziging Privacybeleid 

Mondriaan Asset Management B.V. kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wanneer wij veranderingen 
aanbrengen in het Privacybeleid, dan zullen wij de “datum laatst gewijzigd”, die aan de bovenkant van de eerste 
pagina wordt vermeld, herzien. Wij raden u aan regelmatig het Privacybeleid door te nemen opdat u op de 
hoogte blijft van de manier waarop Mondriaan Asset Management B.V. uw persoonsgegevens beschermt. 

14. Uitoefening van rechten 

De gegevens die Mondriaan Asset Management B.V. van u verzamelt zijn persoonlijk. U heeft daarom de 
volgende rechten. U mag ons vragen om: 

 Inzage van uw gegevens; 
 Correctie, beperking of wissen van uw gegevens; 
 Een kopie van uw gegevens. 

Daarnaast kunt u: 

 Bewaar maken tegen de verwerking van uw gegevens; 
 Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ  Den Haag, als u denkt 

dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken; 
 Uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de 

toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken. 

Bij andere vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via onderstaande 
gegevens: 
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Mondriaan Asset Management B.V. 
Amstelplein 48 
1096 BC Amsterdam 
KvK-nummer: 70364656  
info@mondriaanstructures.com  
 
 


