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Inleiding 

Wij vinden uw privacy belangrijk. 

Het doel van dit privacybeleid is om uitleg te geven over de wijze waarop uw persoonsgegevens door ons 

worden verzameld en gebruikt of anderszins worden verwerkt wanneer u van onze website (te vinden via 

gsmarkets.nl) (‘Website’) gebruikmaakt. Dit doen we zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens 

omgaan, waarom we ze gebruiken en welke mogelijkheden u hebt. Dit privacybeleid zet ook uiteen welke 

soorten cookies en trackingtechnologieën we gebruiken op onze Website, voor welke doeleinden wij 

deze gebruiken en welke keuzes u heeft. 

Welke entiteit is verantwoordelijk voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens? 

De Website wordt beheerd door Goldman Sachs, die als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is 
voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Waar we in dit document gebruikmaken van de woorden ‘we’, 
‘wij’, ‘ons’ of ‘Goldman Sachs’ bedoelen we: 

Goldman Sachs Bank Europe SE 

Marienturm, Taunusanlage 9-10,  

60329 Frankfurt am Main,  

Germany 

Wat bedoelen we met ‘persoonsgegevens’? 
Alle gegevens over u en alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u te identificeren, zijn 

persoonsgegevens. Hieronder vallen bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en online gegevens of 

apparaatgegevens zoals IP-adressen. 

Een overzicht van de persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en beheerd is 

in paragraaf 4 hierna opgenomen. 

 Op wie is dit privacybeleid van toepassing? 
 

Dit privacybeleid is op de hierna vermelde personen van toepassing. We verzamelen persoonsgegevens 
over: 

• alle bezoekers van onze Website of daarmee samenhangende pagina’s op sociale media; 

• alle houders van een account op de Website; 

• eenieder die het op onze Website vermelde nummer belt (waardoor hij/zij met 

een verkoopvertegenwoordiger kan spreken); 

• eenieder die in verband met het gebruik van onze Website en daarmee samenhangende diensten per 

post, per e-mail, via sociale media of op een andere manier met ons correspondeert. 

Wat moet u doen als dit privacybeleid niet op u van toepassing is? 

Indien u een andere relatie met Goldman Sachs heeft, die hiervoor niet is vermeld, ga dan naar 

www.goldmansachs.com/privacy-and-cookies. Daar kunt u lezen op welke manier uw persoonsgegevens worden 

verwerkt. 

2 

 

http://gsmarkets.nl/
http://www.goldmansachs.com/privacy-and-cookies


Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

We verzamelen persoonsgegevens over u wanneer: 

U een gebruikersaccount aanmaakt of bijwerkt. 

U per e-mail, telefonisch, per post, via onze Website of daarmee samenhangende socialemediaplatforms, 

via uw accountprofiel of op een andere manier met ons communiceert. Ook nemen wij alle 

telefoongesprekken op en leggen uw telefoonnummer vast. 

U onze Website bezoekt door bijvoorbeeld op links te klikken of content te downloaden of onze producten en 

diensten gebruikt. We kunnen ook informatie verzamelen wanneer u links in onze e-mailcommunicatie opent 

of erop klikt. 

U een klacht indient of opmerkingen kenbaar maakt. Hieronder vallen alle gegevens die u met ons deelt 

of die we in het kader van ons onderzoek naar uw opmerkingen of uw klacht ontvangen. 

 

 

Welke persoonsgegevens worden door ons 
verzameld en gebruikt? 

 

Het staat u vrij onze Website te bezoeken zonder actief uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval 
ontvangen wij alleen bepaalde gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u met onze Website 
verbinding maakt (zoals uw IP-adres en andere daarmee samenhangende gegevens). Wij gebruiken die 
gegevens om u de Website te kunnen tonen en onze diensten te kunnen verlenen, alsmede - indien u uw 
toestemming hebt gegeven voor ons gebruik van cookies en volgtechnologieën (zie paragraaf 10 hieronder) 
- om het gebruik van onze Website te kunnen analyseren en om onze producten en diensten te 
personaliseren. Het kan nodig zijn dat wij uw IP-adres achterhalen voordat u onze Website kunt bezoeken. 
Om ervoor te zorgen dat onze Website aan de toepasselijke eisen op grond van de plaatselijke regelgeving 
voldoet, moeten wij namelijk weten vanuit welk geografisch gebied u onze Website bezoekt. 

In aanvulling op de hiervoor beschreven passieve dataverzameling, kan het voor bepaalde diensten 
bovendien nodig zijn dat u bij ons een account aanmaakt en/of anderszins bepaalde 
persoonsgegevens aan ons kenbaar maakt. 

Hieronder wordt vermeld welke gegevens door ons worden verzameld en gebruikt en wanneer deze 
gegevens door ons worden verzameld. Sommige gegevens komen voor in meerdere categoriën. 
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Door ons verzamelde en gebruikte 

persoonsgegevens 
Wanneer we de gegevens verzamelen 

Contactgegevens 

Hieronder vallen uw naam, adres en e-mailadres. 
Wanneer u per e-mail, per post of via onze 
Website of daarmee samenhangende pagina’s 

op sociale media met ons communiceert. 

Accountgegevens 

Hieronder vallen gegevens zoals uw naam, adres, 
e-mailadres, land van verblijf, geboortedatum, 
online wachtwoord en uw marketingvoorkeuren. 

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt 
of bijwerkt. 

Uw handelsvoorkeuren 

Hieronder vallen bijvoorbeeld uw 
voorkeursmakelaars, uw beleggingsbudget en 
de handelsfrequentie. 

Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt 
of bijwerkt of deze gegevens aan uw profiel 

toevoegt. 

Opname van telefoongesprekken en 
correspondentie 

Hieronder vallen bijvoorbeeld opnames van uw 
telefoongesprekken en uw telefoonnummer, uw 
naam, e-mailadres, e-mailgebruik (wat wordt 
geopend, waarop wordt geklikt), correspondentie 
en contactgegevens op sociale media. 

Wanneer u per post, per e-mail, via onze Website 
of daarmee samenhangende pagina’s op sociale 
media of op een andere manier naar ons schrijft, 
wanneer u ons belt, dan wel wanneer u onze e-
mailberichten opent of op links daarin klikt. 

Klachtgegevens 

Hieronder vallen gegevens over uw klacht en 
de voortgang en uitkomst van uw klacht. 

Wanneer u telefonisch, per e-mail, per post of 
via onze Website of daarmee samenhangende 

pagina’s op sociale media een klacht indient. 

IP-adres, identificatiecookies, apparaat 
en locatie, 

Hieronder vallen uw IP-adres en locatie bij 
benadering, cookies voor gebruikersidentificatie, 
gegevens over het apparaat dat u gebruikt om 
toegang tot onze diensten te krijgen, gegevens 

over uw browser. 

Wanneer u onze Website bezoekt, een 
gebruikersaccount aanmaakt of in uw 
account inlogt. 

Voor details zie paragraaf 10 hieronder 
over cookies en trackingtechnologieën. 

Websitegedrag en interacties 

Dit bevat details over uw gebruik van onze 
Website (bijvoorbeeld aantal bezoeken, 
paginaweergaven, zoekopdrachten, downloaden 
van inhoud, klik op links). 

Wanneer u onze website bezoekt, een 
gebruikersaccount opent of inlogt op uw account. 

Zie voor details sectie 10 hieronder over cookies 
en trackingtechnologieën. 
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Door ons verzamelde en gebruikte 

persoonsgegevens 
Wanneer we de gegevens verzamelen 

Authenticatiegegevens 

Hieronder vallen uw e-mailadres, online 

wachtwoord of andere gegevens die we 

nodig hebben om de toegang tot uw account 

te beveiligen of om u te voorzien van 

accountinformatie. 

Wanneer u onze Website bezoekt, een 

gebruikersaccount aanmaakt, in uw account inlogt 

of uw wachtwoord verandert. 

Authenticatiegegevens kunnen ook worden 

verzameld gedurende communicatie met u of als 

wij reageren op een klacht, vraag of verzoek van u. 

Gegevens over producten of diensten  

waarvoor u belangstelling hebt getoond 

Wanneer u onze Website bezoekt, een 

gebruikersaccount aanmaakt of een account bij 

ons aanhoudt of beheert. 

Sociale media 

Hieronder vallen alle gegevens die u op onze 

pagina’s op sociale media (zoals Twitter of 

Facebook) plaatst of publiceert in verband met 

het gebruik van onze Website en daarmee 

samenhangende diensten. Ook verzamelen wij 

gegevens wanneer u in verband met het gebruik 

van onze Website en daarmee samenhangende 

diensten met behulp van deze 

socialemediaplatforms met ons communiceert. 

Wanneer u onze Website of daarmee 

samenhangende pagina’s op sociale media 

bezoekt en wanneer u in verband met het gebruik 

van onze Website en daarmee samenhangende 

diensten contact met ons opneemt. 

 

 Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens? 
 

In deze paragraaf leggen we uit voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens gebruiken en op welke 

rechtsgrond we dat doen. 

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen 

We gebruiken uw persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan de desbetreffende wet- en regelgeving 

die op ons en onze diensten van toepassing is. 

Om onze overeenkomst met u na te komen 

Wanneer u een geregistreerde gebruiker van onze Website wordt of onze voorwaarden die op uw gebruik 

van onze Website van toepassing zijn op een andere manier aanvaardt, stemmen wij ermee in om 

bepaalde diensten aan u te verlenen. 

We gebruiken uw persoonsgegevens voor zover dit voor de nakoming van onze overeenkomst met u nodig 

is, in het bijzonder om onze contractuele verplichtingen na te kunnen komen of om op uw verzoek bepaalde 

handelingen te verrichten voordat we onze overeenkomst met u aangaan. 
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Wanneer het gebruik van uw gegevens onze gerechtvaardigde 
belangen dient 

Dit houdt in dat uw persoonsgegevens door ons worden gebruikt of anderszins worden verwerkt wanneer wij 

daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Zo hebben wij er een gerechtvaardigd zakelijk belang bij om te 

analyseren op welke manier u met onze diensten omgaat, zodat we onze Website en producten kunnen blijven 

ontwikkelen en verbeteren. 

We zullen uw persoonsgegevens niet verwerken wanneer uw eigen belangen, grondrechten of vrijheden 

zwaarder wegen dan onze belangen bij het gebruik ervan. In bepaalde gevallen hebt u, wanneer wij uw 

persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen verwerken, het recht om bezwaar te maken 

tegen ons gebruik daarvan. Zie paragraaf 10 voor meer informatie. In onderstaande tabel zijn nadere gegevens 

opgenomen over onze gerechtvaardigde belangen bij het gebruik van uw persoonsgegevens. 

Wij gebruiken uw persoonsgegevens concreet voor de volgende doeleinden: 

Om met u te communiceren, bijvoorbeeld om op correspondentie te reageren en om contact met 

u op te nemen wanneer we u informatie over onze diensten moeten verstrekken. 

Om de beveiliging van uw account en onze diensten op niveau te houden. 

Om u en onszelf te beschermen tegen oneigenlijk gebruik van onze Website en daarmee 

samenhangende diensten en tegen andere onrechtmatige gedragingen, waaronder fraude 

of andere misdrijven, en om de omstandigheden van dergelijke ongepaste gedragingen te 

onderzoeken. 

Om onze producten en diensten en de prestaties daarvan te verbeteren door met behulp 

van gegevensanalyse, modellen en algoritmen uw gebruik ervan te volgen. 

Om de kwaliteit van onze diensten te behouden. 

Om marktonderzoek te verrichten, analyses uit te voeren en inzicht te krijgen in voorkeuren. We 

doen dit om onze bestaande producten te testen en te evalueren, om onderzoek te doen naar 

mogelijke nieuwe diensten. 

Om inzicht te krijgen in het functioneren van onze onderneming. 
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Wij gebruiken uw persoonsgegevens concreet voor de volgende doeleinden: 

Om u van een betere gebruikerservaring te voorzien door de inhoud van onze Website en de 
gerelateerde communicatie aan te passen en te personaliseren op basis van uw 
Websitegedrag, de interacties en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. 

Om onze medewerkers op te leiden, zodat we de kwaliteit van onze producten en diensten 
kunnen behouden. 

Om aan onze verplichtingen op grond van de regelgeving te voldoen, door 
telefoongesprekken, correspondentie en onze zakelijke activiteiten vast te leggen. We nemen 
telefoongesprekken tevens op for kwaliteits- en trainingsdoeleinden. 

Om managementinformatie en -rapporten op te stellen, waarmee we mogelijke problemen 

kunnen signaleren en ervoor kunnen zorgen dat we onze risico’s op passende wijze beheersen. 

Om onze rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen. 

 

Wanneer u toestemming hebt gegeven 

Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, worden uw persoonsgegevens door ons verwerkt. 

Zo kunnen we onze diensten op grond van uw toestemming per post of per e-mail rechtstreeks bij u onder 

de aandacht brengen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Zie paragraaf 9 hierna. 

Indien dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving, vragen we tevens uw toestemming om 

telefoongesprekken op te nemen voor zover dit nodig is voor kwaliteits- en traingingsdoeleinden of om 

aan te tonen we voldoen aan de wettelijke vereisten. 

 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens 
en waarom? 

 

We delen uw persoonsgegevens met andere onderdelen van het Goldman Sachs-concern en met externe 

dienstverleners, die namens ons handelen en ons helpen onze diensten aan u verlenen. Uw 

persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de hiervoor in paragraaf 5 genoemde doeleinden en 

zoals hierna is beschreven. 

In de volgende gevallen delen we uw persoonsgegevens ook met andere derden: 
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Waarom delen wij uw gegevens? Met wie delen wij de gegevens? 

Om onrechtmatige gedragingen, waaronder fraude 
en andere misdrijven, op te sporen, te onderzoeken 
en te voorkomen. 

Wetshandhavingsinstanties en externe 
dienstverleners die deze gegevens met hetzelfde 
doel met anderen kunnen delen. 

Wanneer we daartoe wettelijk verplicht zijn of 
wanneer we op een verzoek van een 
wetshandhavingsinstantie of een 
toezichthouder moeten ingaan. 

Wetshandhavingsinstanties, toezichthouders, 
rechters en rechtscolleges, en partijen die bij een 
procedure voor de rechter of een rechtscollege 
betrokken zijn. 

Om uw apparaat en e-mailadres te controleren. 
Hiermee weten we zeker dat ze bij u horen en niet 
voor onrechtmatige gedragingen, waaronder 
fraude en andere misdrijven, worden gebruikt. 

Ondernemingen die gespecialiseerd zijn 
in risicobeheersing. 

Wanneer (een deel van) onze onderneming 
wordt verkocht of gereorganiseerd. 

Gegadigden en rechtverkrijgenden. 

Andere verzachtende omstandigheden, 
bijvoorbeeld wanneer we juridisch advies 
moeten inwinnen. 

Alle andere personen en ondernemingen waarvan 
we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze 
informatie met hen moeten delen. Bijvoorbeeld 
met onze juridisch adviseurs. 

Andere redenen die we op het 
desbetreffende moment zullen toelichten, en 
altijd met uw toestemming. 

De derden die om uw gegevens vragen. Wanneer 
we uw toestemming vragen, vertellen we u wie 
deze derden zijn. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

We bewaren uw gegevens in principe zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens 
worden verzameld en verwerkt. Zo slaan we uw accountgegevens op zolang u een actieve gebruiker van onze 
Website en diensten bent. Na twee jaar inactiviteit wordt uw account opgeheven en worden uw gegevens 
gewist. 

Het is echter mogelijk dat wij bepaalde gegevens van u moeten bewaren om aan onze verplichtingen op grond 
van wet- en regelgeving te voldoen en om op verzoeken van toezichthouders of andere relevante autoriteiten 
en instanties in te kunnen gaan. 

Daarnaast kunnen we bepaalde gegevens van u bewaren om onze wettelijke rechten en rechtsvorderingen in 
te stellen, uit te oefenen en te onderbouwen, dan wel om andere gerechtvaardigde zakelijke redenen. 

Ook kunnen we uw gegevens voor andere doeleinden bewaren. Wanneer dit aan de orde is, zullen we daarvoor 
uw toestemming vragen. In sommige gevallen moeten we de gegevens bewaren om aan verplichtingen op 
grond van wet- of regelgeving of het beleid van Goldman Sachs te voldoen. 

 Doorgifte buiten de EER 
 

We geven uw persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) door wanneer 
we dit redelijk achten. 

Zo kunnen we als onderdeel van het Goldman Sachs-concern gebruikmaken van diensten die door de 
groepsmaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en elders aan ons worden 
verleend. Ook is het mogelijk dat enkele dienstverleners persoonsgegevens in landen buiten de EER 
verwerken. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens voor wetshandhavingsdoeleinden aan landen 
buiten de EER doorgeven. 
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Wanneer we uw gegevens aan een land buiten de EER doorgeven, voldoen we aan de 
toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving. 

Het is mogelijk dat enkele ontvangers van uw persoonsgegevens in landen buiten de EER gevestigd zijn, 
waar mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming geldt dat binnen de Europese Unie passend 
wordt geacht. In deze gevallen nemen we echter passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw 
persoonsgegevens door deze ontvangers afdoende worden beschermd met een niveau van 
gegevensbescherming dat vergelijkbaar is met de bescherming in de Europese Unie. 

Zo hebben onze dienstverleners en aan Goldman Sachs gelieerde ondernemingen waar nodig 
standaardcontractbepalingen ondertekend die door de Europese Commissie of andere 
toezichthoudende autoriteiten zijn goedgekeurd. 

Als u meer wilt weten over onze internationale gegevensdoorgifte en de door ons genomen maatregelen 
om uw persoonsgegevens te beschermen, waaronder over de manier waarop u hiervan een kopie kunt 
krijgen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid 

zijn vermeld. 

Direct marketing – waaronder uw recht om uw 
toestemming in te trekken 

Wanneer u zich voor een gebruikersaccount registreert, vragen we u of u per e-mail of per post 
marketingmateriaal wilt ontvangen. U kunt zelf kiezen of u marketingmateriaal wilt ontvangen. Wanneer u 
toestemming geeft voor de ontvangst van marketingmateriaal, stemt u er daarnaast mee in dat uw gebruik 
van onze marketinge-mails, zoals het openen van een e-mail en het klikken op een link, door ons kan 
worden gevolgd. Daarmee krijgen we meer inzicht in de manier waarop geregistreerde gebruikers onze 
marketinge-mails in ontvangst nemen en gebruiken, kunnen we onze marketingcommunicatie 
personaliseren en kunnen we daarmee samenhangende statistische analyses met betrekking tot het gebruik 
van ons marketingmateriaal uitvoeren. 

Wanneer u ervoor kiest om dit marketingmateriaal te ontvangen, kunt u te allen tijde van gedachten 
veranderen en uw toestemming intrekken (opt out). U kunt uw marketingvoorkeuren wijzigen door in uw 
gebruikersaccount in te loggen of door op de afmeldlink in een marketinge-mail te klikken (waardoor u alleen 
voor marketing per e-mail wordt uitgeschreven). 

Ook kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die aan het einde van 
dit privacybeleid zijn vermeld. 

Cookies en website-trackingtechnologieën 

Onze Website gebruikt cookies voor websiteprestatie- en analysedoeleinden en om u een 
persoonlijkere gebruikerservaring te bieden. Een cookie is een klein bestand bestaande uit letters en cijfers 
dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. We kunnen ook gebruik maken van 
webOpslag en andere tracking technologieën, zoals webbakens, pixeltags en fingerprinting. De term 'cookies' 
houdt in deze paragraaf ook alle gerelateerde technologieën die op een vergelijkbare manier werken in. 

Hieronder lichten we nader toe welke soorten cookies we gebruiken op onze Website, voor welke 
doeleinden we ze gebruiken en welke opties u heeft. 

Essentiële cookies 

Deze cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van onze Website en zijn als zodanig strikt 
noodzakelijk. Ze maken basale websitefuncties mogelijk, zoals het bieden van veilige login, het onthouden 
van uw sessie en taalvoorkeur en het beschermen van de Website tegen pogingen tot fraude of misbruik. 
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Functionele cookies 

Functionaliteitscookies stellen uw browser in staat om uw website-keuzes en -gegevens te onthouden, 
inclusief uw inloggegevens of andere instellingen die u hebt aangepast. Functionaliteitscookies zijn 
optioneel. We plaatsen deze cookies alleen op uw apparaat als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 

Onze Website slaat alleen een functionaliteitscookie op uw apparaat op als u onze "onthoud mij"-functie 
gebruikt. In de regel wordt u na afloop van een browsersessie automatisch afgemeld en moet u weer 
inloggen op uw account wanneer u terugkeert naar onze Website. Onze Website biedt de "onthoud mij" 
functionaliteit die, indien geactiveerd, een functionaliteitscookie gebruikt om u te onthouden wanneer u 
terugkeert naar onze Website, zodat u niet elke keer dat u onze Website bezoekt, hoeft in te loggen op uw 
account. 

De functionaliteitscookie vervalt na een jaar. 

U kunt deze optionele functionaliteit activeren en uw toestemming geven voor de gerelateerde verwerking 
van uw persoonlijke gegevens door het vakje "hou me aangemeld" aan te vinken onder het registratie-
/aanmeldingsformulier. Het staat u vrij om uw toestemming te geven of niet. U kunt uw toestemming ook te 
allen tijde intrekken door simpelweg uit te loggen uit uw account. In dit geval wordt de functionaliteitscookie 
verwijderd en heeft u de vrije keuze om bij de volgende keer dat u zich aanmeldt op uw account, de 
functionaliteit "onthoud mij " weer te activeren. 

Analytische cookies 

Met behulp van analytische cookies kunnen we uw gebruik van onze Website analyseren (zoals uw gedrag 
en interacties, inclusief het bekijken van pagina's, zoekopdrachten, het downloaden van inhoud, het klikken 
op links, het aantal bezoeken, etc.), zodat we de functionaliteit ervan kunnen verbeteren en u de best 
mogelijke gebruikerservaring kunnen bieden. Deze cookies helpen ons verder bij het weergeven van 
content die is afgestemd op uw interesses en voorkeuren. 

Onze analytische cookies vervallen na een jaar. 

Analytische cookies zijn optioneel. Wij plaatsen deze cookies alleen op uw apparaat als u daarvoor 
toestemming heeft gegeven. 
Wij vragen uw toestemming voor analytische cookies via onze cookie-banner wanneer u onze Website voor 
het eerst bezoekt. U kunt vrijelijk beslissen om uw toestemming te geven of niet. Om uw keuze te maken, 
klikt u op de betreffende knop in onze cookie-banner om cookies te accepteren of te weigeren. Door het 
accepteren van analytische cookies gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U 
kunt ook later op elk gewenst moment uw voorkeuren aangeven of wijzigen in onze cookievoorkeurentool  
(en daarmee uw toestemming voor het gebruik van analytische cookies geven of intrekken). 

Onze cookie-voorkeuren tool 

Als u meer wilt weten over hoe we elk van deze soorten cookies gebruiken en uw instellingen opslaan of 
wijzigen, klikt u hier of op de cookievoorkeuren-link onderaan onze Website. U kunt kiezen of u functionele 
en analytische cookies wilt ontvangen door deze tool te gebruiken. 

 Uw rechten 
 

Hierna vermelden we welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens hebt. Indien u vragen hebt 

over uw rechten of indien u een of meerdere rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de 

contactgegevens die aan het einde van dit privacybeleid zijn vermeld. Wel wordt opgemerkt dat deze 

rechten niet in alle gevallen van toepassing zijn en dat er uitzonderingen gelden. 

Inzage 

U hebt het recht om informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die wij over u hebben en over de 
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manier waarop we deze gegevens verwerken. Bovendien hebt u het recht om een kopie van deze 

persoonsgegevens te verkrijgen. 

Rectificatie 

U hebt het recht om van ons rectificatie van u betreffende onjuiste gegevens en, met inachtneming van het 

doel van de verwerking, vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen. 

Indien u bij ons een account hebt en uw persoonsgegevens veranderen, dan vragen wij u de gegevens 

zelf in uw accountprofiel aan te passen. 

Gegevenswissing 

In bepaalde gevallen hebt u het recht te verzoeken om wissing van uw persoonsgegevens. We kunnen uw 

persoonsgegevens opgeslagen houden wanneer we daartoe het recht hebben dan wel daartoe verplicht zijn. 

Beperking van de verwerking 
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In bepaalde gevallen kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Er 

kan sprake zijn van situaties waarin we het recht hebben om uw gegevens te blijven gebruiken en/of uw 

verzoek te weigeren. 

Overdraagbaarheid van gegevens 

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u houden in een gestructureerde, gangbare en 

machineleesbare vorm te verkrijgen, zodat u deze gegevens aan een derde kunt doorgeven. Indien dit 

technisch mogelijk is, kunnen deze gegevens ook direct door ons naar een derde worden doorgezonden. 

U hebt dit recht wanneer wij uw gegevens op grond van uw toestemming of op grond van een 

overeenkomst met u gebruiken en wanneer de verwerking geautomatiseerd plaatsvindt. 

Bezwaar 

In bepaalde gevallen gebruiken we uw persoonsgegevens wanneer wij daar een gerechtvaardigd belang 

bij hebben (zie paragraaf 5 voor meer informatie). Wanneer dat het geval is, hebt u het recht om bezwaar 

te maken tegen het feit dat wij uw persoonsgegevens op deze manier gebruiken. Er kan sprake zijn van 

situaties waarin we het recht hebben om uw persoonsgegevens te blijven verwerken en/of uw verzoek te 

weigeren. 

Intrekken van toestemming 

Wanneer wij ons baseren op uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens, hebt u te 

allen tijde het recht de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van 

de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking. 

Geautomatiseerde individuele besluitvorming 

In gevallen waarin niet aan de wettelijke eisen is voldaan, hebt u het recht niet aan geautomatiseerde 

individuele besluitvorming te worden onderworpen. Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele 

besluitvorming. 

Klachten 

Indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent met onze benadering omtrent het gebruik van uw 

persoonsgegevens, hebt u het recht bij de toezichthoudende autoriteit of bij uw plaatselijke autoriteit op het 

gebied van gegevensbescherming een klacht in te dienen. Onze toezichthoudende autoriteit is; 

Netherlands 

Autoriteit Persoonsgegevens 
Bezuidenhoutseweg 30 
P.O. Box 93374 
2509 AJ Den Haag/The Hague 
Tel. +31 70 888 8500 
Fax +31 70 888 8501 
Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl  

Member: Mr Aleid WOLFSEN, Chairman of the Autoriteit Persoonsgegevens 
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France 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 – 75334 Paris, Cedex 07 

Tel. +33 1 53 73 22 22 

Fax +33 1 53 73 22 00 

contact: https://www.cnil.fr/en/contact-cnil  

Website: http://www.cnil.fr/  

Member: Ms Marie-Laure DENIS, President of CNIL 

Luxembourg 

Commission Nationale pour la Protection des Données 

15, Boulevard du Jazz 

L-4370 Belvaux 

Tel. +352 2610 60 1 

Fax +352 2610 60 6099 

email: info@cnpd.lu  

Website: http://www.cnpd.lu/  

Member: Ms Tine A. LARSEN, President of the Commission Nationale pour la Protection des 

Données 

 Updates van dit privacybeleid 
 

De informatie in dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Er kunnen zich bijvoorbeeld 
veranderingen voordoen in de door ons verzamelde categorieën van persoonsgegevens, de doeleinden 
waarvoor ze worden verwerkt en de manieren waarop ze worden gedeeld. 

We zullen dit privacybeleid indien nodig zodanig bijwerken dat de wijzigingen daarin worden opgenomen en 
zullen u van belangrijke wijzigingen in kennis stellen. 
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 Contact 
 

Indien u vragen of zorgen hebt over de manier waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u contact met 
ons opnemen. 

U kunt ons bellen op 0800 - 022 18 64. 

U kunt ons schrijven op: 

Goldman Sachs Bank Europe SE 

Marienturm, Taunusanlage 9-10,  

60329 Frankfurt am Main,  

Germany 

Tevens kunt u met onze functionaris voor gegevensbescherming contact opnemen via: infomarkets@gs.com  

Laatst bijgewerkt: 12-12-2020 
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