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Deze uitbestedingstabel vormt een integraal onderdeel van de Algemene 
Voorwaarden (“AV”) van de Bank en wordt genoemd in Artikel 6.1 (Bankgeheim) 
van de AV.  

Termen in hoofdletters die hierin verder niet worden gedefinieerd, hebben de 
betekenis die hieraan wordt toegekend in de AV van de Bank. 

 

Vertrouwelijke informatie met 
betrekking tot cliënten die 
waarschijnlijk wordt 
overgedragen 

Vestigingsland van de 
Dienstverlener en/of diens 
onderaannemers  

Aard van de uitbestede 
activiteiten 

Volledige naam, adres, 
identiteitsbewijs, paspoortnummers, 
identificatiegegevens rechtspersoon, 
e-mails, transacties, 
rekeninggegevens en saldi. 

Luxemburg en Zwitserland Verschaffing van de kern-
bankdiensten, uitvoering van 
bepaalde operationele diensten 
(onderhoud van het basisbestand 
voor effecten, effectenbemiddeling 
en -bewaring, produceren van nota's 
en afschriften voor cliënten) 

Volledige naam, rekeninggegevens, 
effectencodes, identificatiegegevens 
rechtspersonen, vestigingsplaats, 
gegevens met betrekking tot 
zakelijke aangelegenheden 

Verenigd Koninkrijk (voor de directe 
dienstverlener) en Luxemburg (voor 
de onderaannemer) 

Operationele/Technische diensten 
ten behoeve van het opstellen van 
wettelijk vereiste rapportages in 
verband met de rapportage van 
financieringstransacties voor 
effecten, waaronder het gebruik van 
een cloudplatform via de 
onderaannemer. 

rekeninggegevens/-nummers 
Duitsland 

Vergelijking van Quintet-transacties 
met marktgegevens en het 
genereren van waarschuwingen in 
verband met de regelgeving 
aangaande Best execution en 
marktmisbruik. Deze 
waarschuwingen worden bewaakt 
door de eerste verdedigingslinie en 
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de tweede verdedigingslinie 
(compliance) van de bank. 

Volledige naam, postadres, e-
mailadres, unieke identificatiecode 
(TIN, LEI); positie die wordt 
aangehouden in het betreffende 
effect, evenals de keuze van de 
Cliënt bij het uitoefenen van 
stemrecht tijdens de algemene 
vergadering van aandeelhouders 

Verenigd Koninkrijk (voor de directe 
dienstverlener) en VS, Australië, 
India, Frankrijk, Duitsland (voor 
onderaannemers) 

Diensten die verband houden met 
posities die zijn verworven in 
financiële instrumenten op de 
Europese markten en tot doel 
hebben de aandeelhouders te 
identificeren, informatie met 
betrekking tot algemene 
vergaderingen te versturen, het 
uitoefenen van rechten van 
aandeelhouders te faciliteren en te 
voldoen aan de wettelijke 
verplichtingen van de Bank uit 
hoofde van de Europese 
Aandeelhoudersrichtlijn II 
(Shareholder Rights Directive II EU 
2017/828 (SRD II)), met inbegrip 
van cloud-infrastructuuroplossingen 
via onderaannemers. 

Informatie die het waarschijnlijk 
mogelijk maakt de Cliënten te 
identificeren,. Hiertoe behoren 
persoonlijke identificatiegegevens 
(zoals volledige naam, adres, 
correspondentie, e-mailadres, e-
mails, vestigingsplaats, identiteit van 
vertegenwoordigers, uiteindelijk 
gerechtigden, fiscale 
vestigingsplaats, Ken-uw-klant-
documentatie, geboortedatum en -
plaats, paspoortnummer, nationale 
en internationale fiscale 
identificatienummers, 
rekeninginformatie) 

Nederland, Ierland en Frankrijk Cloud-oplossingen en -diensten, met 
inbegrip van toepassingen en 
functionaliteiten ten behoeve van e-
mailcommunicatie en -uitwisseling, 
office-tools, communicatiemiddelen 
(audiovergaderen, telefoon, chats, 
webinars) en hulpmiddelen voor de 
opslag van informatie en data 

 
Volledige naam 
Geslacht 
 
Persoonlijke e-mail 
Privé-contactgegevens 
(telefoonnummer,fax, adres) 
 

Ierland (voor de directe 
dienstverlener) en Duitsland (voor 
onderaannemers) 

Ondersteuning met massamailing 
voor marketingactiviteiten 
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Volledige naam, adres, nummer 
identiteitskaart en/of paspoort, e-
mailadressen en telefoonnummers. 

Duitsland 
Identiteitscontrole voor cliënten die 
gebruik willen maken van deze 
dienstverlening 

Informatie waarmee Cliënten 
mogelijk kunnen worden 
geïdentificeerd, met inbegrip van 
persoonsgegevens en -details (bv. 
volledige naam, adres, 
correspondentie, e-mailadres, 
vestigingsplaats, identiteit van 
vertegenwoordigers, uiteindelijke 
begunstigden, fiscale woonplaats, 
KYC-documentatie, geboortedatum 
en -plaats, paspoortnummers, 
nationale en internationale fiscale 
identificatienummers, 
rekeninginformatie) 

VS, Duitsland, Nederland, Frankrijk Elektronische ondertekening van 
documenten 

Naam van het fonds, naam van het 
compartiment, referentiegegevens 
van de rekening, 
handelsregisternummer, identificatie 
van de alternatieve activa die door 
de cliënt worden aangehouden. 
Achternaam, voornaam, 
geboortedatum, postadres van de 
directeuren van het Fonds 

Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, 
Luxemburg 

Op het niveau van de depotbank 
maakt Quintet gebruik van een 
externe cloudoplossing om aan haar 
inventarisatieverplichtingen inzake 
niet-deponeerbare activa te voldoen 
(verificatie van de eigendom en 
inventarisatie van de alternatieve 
activa die door het fonds worden 
aangehouden)  

Gegevens op basis waarvan 
Cliënten mogelijk kunnen worden 
geïdentificeerd, zoals persoons- en 
identificatiegegevens (bv. 
achternaam en voornaam, adres, 
correspondentie, e-mailadres, e-
mails vestigingsplaats, identiteit van 
de vertegenwoordigers, uiteindelijke 
begunstigden, fiscale woonplaats, 
KYC-documentatie, geboortedatum 
en -plaats, paspoortnummers, 
nationale en internationale fiscale 
identificatienummers, 
rekeninginformatie) 

Verenigd Koninkrijk Intragroep ondersteuning in 
verschillende controle- en 
ondersteunende functies van de 
Bank 

Gegevens op basis waarvan 
Cliënten mogelijk kunnen worden 
geïdentificeerd, zoals persoons- en 
identificatiegegevens (bv. 
achternaam en voornaam, adres, 

Nederland Opslag van de cloudomgeving 
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correspondentie, e-mailadres, e-
mails vestigingsplaats, identiteit van 
de vertegenwoordigers, uiteindelijke 
begunstigden, fiscale woonplaats, 
KYC-documentatie, geboortedatum 
en -plaats, paspoortnummers, 
nationale en internationale fiscale 
identificatienummers, 
rekeninginformatie) 

Achternaam, voornaam, 
referentiegegevens van de rekening 
bij Quintet, postadres, e-mailadres, 
telefoonnummer, fiscaal woonland, 
uniek fiscaal identificatienummer 
(TIN), kopie van het identiteitsbewijs 
(identiteitskaart of paspoort)  

Duitsland, Ierland, Luxemburg Ter beschikking stellen van een 
cloudoplossing met het logo van 
Quintet en een specifieke URL voor 
het beheer van beleggingen in 
private-equityfondsen van 
particuliere cliënten die in 
aanmerking komen voor dit type 
product. De oplossing maakt het 
mogelijk: 1. om geselecteerde 
cliënten informatie aan te bieden 
over particuliere fondsen die wij 
aanbevelen voor de 
adviesmandaten (Advisory); 2. om 
cliënten elektronisch de 
inschrijvingscontracten voor deze 
fondsen te laten ondertekenen; 3. 
dat cliënten verschillende 
rapportages kunnen inzien over hun 
beleggingen die via deze oplossing 
zijn aangegaan. 
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