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PERSONVERNERKLÆRING 

 

Innledning 

Credo Partners er et norsk investeringsselskap med autorisasjon fra det norske Finanstilsynet til å 

virke som forvalter av alternative investeringsfond.  

 

Informasjonen i denne personvernerklæringen er rettet mot privatpersoner som er eller potensielt 

skal bli investorer i noen av Credo Partners investeringsstrukturer, privatpersoner som søker jobb hos 

Credo Partners eller på andre måter kontakter og dermed deler sine personopplysninger med Credo 

Partners. Alle begrep med store bokstaver skal forstås som definert i denne personvernerklæringen. 

 

Personopplysninger 

Credo Partners kan samle personopplysninger fra ulike kilder, både offentlige og private. 

Opplysningene kan brukes av Credo Partners for å forbedre våre tjenestetilbud og ellers for å 

kommunisere med våre kunder og vårt nettverk, og for å sende ut nyhetsbrev. Over tid vil Credo 

Partners også lagre personopplysninger ved å dokumentere vår interaksjon med privatpersoner, for 

eksempel ved å oppdatere klientkonti. Begrepet personopplysninger omfatter for eksempel: 

• Kontaktdetaljer, navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, etc.; 

• Informasjon som kreves for å oppfylle krav etter lovverk for anti-hvitvasking, herunder 

opplysninger om kjønn, fødselsdato, passnummer, andre statlig utstedte nummer, nasjonalitet,  

passfoto, førerkort, signaturer, yrke og inntekts- og formueskilde; 

• Informasjon som kreves for å oppfylle krav etter lovverk for utveksling av skatteinformasjon 

(FATCA og CRS), herunder opplysninger om skattemessig bosted, skatteklassifisering og 

skatteidentifikasjonsnummer; 

• Økonomiske forhold, herunder faktureringsadresse, bankkontonummer, instruksjonsdetaljer, 

transaksjonsdetaljer og motpartsdetaljer; 

• Detaljer om møter og telefonsamtaler på vårt kontor og med våre ansatte; og 

• All øvrig informasjon du gir oss eller blir gitt oss av våre kunder, tredjeparter, etc. 

Credo Partners vil normalt ikke sitte med informasjon som anses å være sensitive personopplysninger. 

Dette inkluderer informasjon om etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs eller filosofisk tro, eller 

fagforeningsmedlemskap, genetiske data, biometriske data, data angående helse eller data om en fysisk 

persons kjønn eller seksuelle orientering. 

 

Credo Partners vil kun utlevere personopplysninger til tredjepart dersom det er i) spesifikt avtalt 

mellom Credo Partners og den relevante personen, ii) nødvendig innenfor rammen av en bestemt avtale 

for å beskytte enkeltpersoners rettigheter, iii) nødvendig etter en avtale om utkontraktering til en 

tjenesteleverandør etter en tilfredsstillende due diligence (selskapsgjennomgang), iv) nødvendig for 

Credo Partners å overholde en juridisk forpliktelse eller avgjørelse fra et offentlig organ/en offentlig 

myndighet eller domstol eller v) en tredjepart som utfører en due diligence (selskapsgjennomgang) av 

Credo Partners, etter å ha signert en konfidensialitetsavtale. Credo Partners er forpliktet til å rapportere 

mistanker om hvitvaskingsaktiviteter til offentlige myndigheter (i Norge: Økokrim). 
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Credo Partners vil kun lagre personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle et legitimt 

formål som Credo Partners samlet inn opplysningene for, eller i henhold til en lovbestemt 

oppbevaringsperiode i henhold til for eksempel hvitvaskings-, bokførings- eller regnskapslovgivning. 

Etter en lovfestet oppbevaringsperiode vil Credo Partners enten slette eller destruere de relevante 

personopplysningene permanent eller irreversibelt anonymisere opplysningene. 

 

Behandling av personopplysninger 

Credo Partners vil primært behandle dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Dersom Credo 

Partners engasjerer tredjepartsleverandører hjemmehørende utenfor EU/EØS vil Credo Partner ta 

tilbørlige grep for å besørge at dine personopplysninger behandles på en sikker og konfidensiell måte. 

Dersom dette ikke er mulig vil Credo Partners avstå fra å dele dine personopplysninger med tredjepart 

uten ditt samtykke. 

 

Dersom Credo Partners innehar personopplysninger om deg kan du: 

i) be om informasjon fra Credo Partners om hvordan vi behandler dine personopplysninger 

ii) kreve at Credo Partners endrer, fullfører og korrigerer dine personopplysninger dersom 

du mener at informasjonen er feilaktig eller villedende 

iii) be om at Credo Partners ikke bruker dine personopplysninger for direkte markedsføring 

iv) be om at Credo Partners utleverer bestemte deler av dine personopplysninger til en 

tredjepart som du utpeker 

v) be om at Credo Partners sletter dine personopplysninger. Merk imidlertid at Credo 

Partners kan være påkrevd etter lov å beholde visse personopplysninger i en gitt 

tidsperiode 

vi) ha rett til å bli varslet av Credo Partners om brudd på personopplysningslovgivning som 

det er sannsynlig at vil føre til at personopplysningene dine tilgjengeliggjøres for 

utilsiktede tredjeparter 

Om du er misfornøyd med Credo Partners behandling av dine personopplysninger kan du sende inn en 

klage til Datatilsynet i det landet du bor eller arbeider, eller til det statlige organ som fører tilsyn med 

eller regulerer noen av Credo Partners juridiske enheter. 

 

Legitimt formål 

I henhold til norsk lovgivning er Credo Partnere pålagt å kontrollere identiteten til sine kunder og deres 

reelle rettighetshavere, og fra tid til annen deres formueskilde og annen relatert informasjon. Det fins 

flere legitime formål for Credo Partners innsamling og behandling av personopplysninger, og 

forannevnte er ment som et eksempel.  

 

Under følger eksempler på legitime formål for databehandling i forbindelse med Credo Partners 

virksomhet: 

 

• Forebygging av økonomisk kriminalitet 

• FATCA/CRS rapportering 

• On-boarding av klienter/investorer 

• Utsendelse av rapporter etc. i henhold til avtale 

• Regeletterlevelse (compliance) 

• Rettsprosess (tvisteløsning) 

• Risikostyring 
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• Relasjonsbygging/”relationship management” 

• Sikkerhet, arbeid relater til sikring av data, elektroniske systemer, etc. 

 

Vennligst vær oppmerksom på at Credo Partners ikke er pålagt å kreve ditt samtykke for å behandle 

dine personopplysninger dersom det foreligger et legitimt formål for databehandlingen. 

 

Jobbsøknader 

Dersom du søker om å jobbe i Credo Partners vil informasjonen du sender ikke bli delt med tredjeparter. 

Tilgang til informasjonen vil være begrenset til Credo Partners ansatte som er involvert i 

rekrutteringsprosessen. Hvis du ikke ansettes vil Credo Partners slette alle personopplysninger om deg 

med mindre du spesifikt har bedt om at Credo Partners beholder opplysningene med tanke på 

fremtidige jobbmuligheter. 

 

Annet 

Credo Partners AS (org.nr. 997228405) en norsk juridisk enhet. 

 

Når du kommuniserer med Credo Partners er det ditt ansvar å besørge tilstrekkelig datasikkerhet for 

de personopplysninger du sender til Credo Partners. 

 

Eventuelle spørsmål knyttet til denne personvernerklæringen eller forespørsler om opplysninger som 

kan identifisere deg som person (personopplysninger) som behandles av Credo Partners, skal rettes til 

info@credopartners.no. Credo Partners forbeholder seg retten til å endre denne erklæringen til enhver 

tid og å publisere oppdatert versjon på vår hjemmeside www.credopartners.no.  
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