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Privacyverklaring 

1. Inleiding 

Stichting  Obligatiehoudersbelangen  (‘SOB’)  behartigt  de  collectieve  belangen  van 
obligatiehouders  van  diverse  uitgevende  instellingen.  De  afspraken  daarover  worden 
vastgelegd in een overeenkomst tussen de uitgevende instelling en SOB. Deze overeenkomst 
wordt “trustakte” genoemd. De obligatiehouders zijn aan de trustakte gebonden. 

Eén  van  de  belangrijkste  taken  van  SOB  is  het  organiseren  van  vergaderingen  van 
obligatiehouders. Voor het bijeenroepen van de vergadering (versturen van uitnodigingen) en 
eventuele stemmingen die in het kader van een vergadering plaatsvinden maakt SOB gebruik 
van registers van obligatiehouders. In sommige gevallen beheert SOB deze registers zelf. In 
andere gevallen ontvangt zij de registers van de betreffende uitgevende instelling of de beurs1 
waarop de obligaties worden verhandeld. Deze registers bevatten persoonsgegevens. 

Deze Privacy Verklaring geldt voor persoonsgegevens van natuurlijke personen die SOB in het 
kader  van  haar  werkzaamheden  verwerkt.  Het  gaat  hierbij  ook  over  de  gegevens  van 
natuurlijke personen die verwerkt worden in geval de obligatiehouder een rechtspersoon is 
en de betreffende natuurlijke personen bestuurder zijn van de rechtspersoon. 

SOB spant  zich  in  om  uw  persoonlijke  informatie  correct  en  up‐to‐date  te  houden.  SOB 
verzoekt u vriendelijk wijzigingen door te geven via post of e‐mail (zie hoofdstuk 7). 

SOB  kan  deze  Privacy  Verklaring  aanpassen,  bijvoorbeeld  omdat  de wetgeving wijzigt.  De 
meest recente versie van de Privacy Verklaring kunt u steeds raadplegen op de SOB website 
(www.obligatiehoudersbelangen.org). 

2. Stichting Obligatiehoudersbelangen als verwerkingsverantwoordelijke 

De  verantwoordelijke  voor  de  verwerking  van  uw  persoonsgegevens  is  Stichting 
Obligatiehoudersbelangen, gevestigd te Burgemeester Haspelslaan 172, 1181 NE Amstelveen. 
SOB  is  ingeschreven  in  het  handelsregister  van  de  Kamer  van  Koophandel  onder  nummer 
53177770. 

De Functionaris Gegevensbescherming is Mr. S.G. van de Vusse, bestuurder van SOB. 

 
1  Onder  “beurs”  wordt  in  deze  Privacy  Verklaring  verstaan:  een  gereglementeerde  markt,  georganiseerde 
handelsfaciliteit of multilaterale handelsfaciliteit (zoals NPEX of Nxchange) in de zin van de Wet op het financieel 
toezicht. 
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Wanneer SOB uw persoonsgegevens verwerkt is hier uiteraard steeds een reden voor. Deze 
reden  wordt  ook  wel  het  “verwerkingsdoeleinde”  genoemd.  Er  zijn  twee  verwerkings‐
doeleinden: 

a. Uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de werkzaamheden van SOB op grond van 
de trustakte te kunnen uitvoeren. 

b. SOB heeft uw persoonsgegevens nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

a. Werkzaamheden op grond van de trustakte 

SOB verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens om haar werkzaamheden op grond 
van de trustakte te kunnen uitvoeren. Dit geldt in het bijzonder voor het kunnen organiseren 
van vergaderingen van obligatiehouders. Het gaat hier om de volgende (persoons)gegevens: 

 NAW‐gegevens 
 E‐mailadres 
 Geboortedatum en ‐plaats 
 BSN 
 Kopie identiteitsbewijs 
 (Bank)rekeningnummer(s) 
 Aantal obligaties dat u houdt 
 Geluidsopnames van vergaderingen van obligatiehouders 
 Beeldopnames van vergaderingen van obligatiehouders 

Welke (persoons)gegevens SOB verzamelt, verwerkt en bewaart hangt af van de betreffende 
trustakte en toepasselijke afspraken met derde partijen. 

b. Wettelijke verplichtingen 

SOB moet uw persoonsgegevens ook verwerken juist om uw privacy te kunnen beschermen. 
SOB moet namelijk correct kunnen reageren wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten 
of wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens SOB een vraag stelt. 

3. Rechten van de betrokkene 

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u ten opzichte 
van SOB de volgende rechten: 

 Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen naar 
een andere partij. 

 Het recht op verwijderen van persoonsgegevens: Het recht om “vergeten” te worden. 
 Het recht op inzage: Uw recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te 

zien. 
 Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen. 
 Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te  laten 

verwerken. 
 Het  recht met  betrekking  tot  geautomatiseerde  besluitvorming  en  profilering:  Het 

recht op een menselijke blik bij besluiten. 
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 Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens. 

Indien u één of meerdere van deze rechten wilt uitoefenen dient u een brief of e‐mail sturen 
aan SOB (zie hoofdstuk 7). In sommige gevallen dient u uw rechten bij de betreffende derde 
partij uit te oefenen. 

N.B. de uitoefening van één of meerdere van bovengenoemde rechten kan tot gevolg hebben 
dat u niet  langer de rechten die u als obligatiehouder heeft op grond van de trustakte kunt 
uitoefenen ! 

4. Uitwisseling van gegevens 

SOB ontvangt  in  veel  gevallen  uw persoonsgegevens  niet  direct  van  uzelf maar  van  derde 
partijen,  zoals  een  uitgevende  instelling  of  een  beurs.  Deze  derde  partijen  zijn  ervoor 
verantwoordelijk dat de betreffende informatie rechtsgeldig verzameld wordt. SOB gebruikt 
deze gegevens niet voor andere doeleinden dan deze waarover u door de betreffende derde 
partij geïnformeerd bent dan wel die voortvloeien uit de trustakte. 

SOB deelt persoonsgegevens met derde partijen uitsluitend indien: 

 het verzoek gebaseerd is op een wettelijke bepaling of een wettelijk belang. 
 de verstrekking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van SOB op 

grond van de trustakte. 
 SOB zich kan beroepen op haar gerechtvaardigd belang en u hierover geïnformeerd 

heeft (met respect voor uw recht op bezwaar; zie hoofdstuk 3). 

Met  uitzondering  van  wat  in  deze  Privacy  Verklaring  bepaald  is  deelt  SOB uw 
persoonsgegevens niet met derde partijen tenzij u hiertoe uw toestemming verleent. 

5. Beveiliging en vertrouwelijkheid 

SOB  heeft  passende  technische  en  organisatorische  maatregelen  getroffen  om  uw 
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking. 

De verwerking van persoonsgegevens door SOB vindt plaats bij SOB. De IT‐systemen en (back‐
up) bestanden (in het bijzonder de registers van obligatiehouders) van SOB worden zo goed 
mogelijk beveiligd o.a. door middel van wachtwoorden. De IT‐systemen van SOB worden door 
SOB zelf  c.q. haar bestuurders beheerd.  SOB slaat geen persoonsgegevens op  in de cloud. 
Alleen de bestuurders van SOB hebben toegang tot de persoonsgegevens. 

De bestuurders van SOB zijn verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen. 

Indien het doel of uitkomst van de verwerking een bekendmaking aan het publiek inhoudt, zal 
SOB de gegevens geanonimiseerd presenteren. 
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6. Bewaartermijn 

Persoonsgegevens worden slechts gedurende een bepaalde periode bewaard. De wettelijke 
bepalingen  met  betrekking  tot  bewaartermijnen  vormen  hierbij  het  uitgangspunt.  De 
bewaartermijn is verder ten minste zo lang als de periode waarin SOB de gegevens nodig heeft 
om de verwerkingsdoeleinden te bewerkstelligen.  

7. Vragen en/of klachten ‐ uitoefening van rechten ‐ wijzigingen 

Indien u: 

 vragen  en/of  klachten  heeft  over  deze  Privacy  Verklaring  en/of  de  verzameling  en 
verwerking van uw persoonsgegevens; 

 één of meerdere rechten, zoals genoemd in hoofdstuk 3, wilt uitoefenen; of 

 een wijziging van uw (persoons)gegevens wilt doorgeven 

dan dient u  contact op  te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming van SOB. De 
contactgegevens zijn: 

Stichting Obligatiehoudersbelangen 
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Burgemeester Haspelslaan 172 
1181 NE Amstelveen 

E‐mailadres: info@obligatiehoudersbelangen.org 

Indien u niet  tevreden bent met de reactie van SOB dan kunt u een klacht  indienen bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

 


