DATASKYDDBESKRIVNING
Fiskarskoncernen betonar vikten av att dess aktieägarevet vilka person- uppgifter bolaget samlar in
när de registrerar sig till Fiskars ordinarie bolagsstämma och att aktieägarna förstår sina rättigheter
med avseende på sina personuppgifter. I denna dataskyddbeskrivning förklarar vi syftet med
insamlingen och användningen av personuppgifter samt hur vi har säkerställt att aktieägaren har
tillbörlig kontroll över sina egna personuppgifter.

1
Den
registeransvarige

Fiskars Oyj Abp (FO-nummer: 0214036-5))
Tavastvägen 135 A
00560 Helsingfors
Finland
Tel. 0204 3910

2
Kontaktperson

Seija Hänninen
Fiskars Oyj Abp
Hämeentie 135 A
00560 Helsingfors
Finland
seija.hanninen@fiskars.com

3
Registrets namn

4
Syfte med
behandlingen av
personuppgifter/
registrets
användningsändamål

AKTIEÄGARNAS REGISTRERING TILL FISKARS OYJ ABP:S
ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019
Personuppgifter insamlas då personen anmäler sig via internet till Fiskars
ordinarie bolagsstämma. Personuppgifter behövs för att bestyrka
identiteten hos den person som anmäler sig samt för att kontrollera att
personen äger Fiskars aktier och att denna är berättigad att delta i
bolagsstämman den 13 mars 2019.
De uppgifter som aktieägaren har överlåtit används bara i samband med
bolagsstämman samt till dessa relaterade nödvändiga registreringar.

5
Lagliga grunder

Behandlingen av personuppgifter enligt denna dataskyddbeskrivning är
baserad på den registeransvariges lagstadgade skyldighet, som inte är i
konflikt med aktieägarens intressen.

6
Registers
datainnehåll

I samband med registreringen till bolagsstämman kan följande
personuppgifter samlas:
•
•
•
•
•
•
•

namn,
personbeteckning, FO-nummer
adress,
telefonnummer,
e-post adress,
värdeandelskontonummer och
aktie- och röstantal

Vid anmälning via internet anger personen själv uppgifter om sig själv.
Utifrån den givna personbeteckningen (eller FO-numret) jämför systemet
de uppgifter som lämnats med förteckningen över aktieägare, som
upprätthålls av Euroclear Finland Oy Ab, och plockar ut anmälarens
uppgifter om innehav i förteckningen över aktieinnehavare. Vid givande av
fullmakt anger personen även de personuppgifter som krävs om den
befullmäktigade personen.
Vid övrig anmälan än via internet anger den registeransvarige (eller den
tredje parten med en laglig fullmakt) anmälarens personuppgifter i
systemet som upprätthålls av Euroclear Finland Ab.
7
Förvarning tiden av
personuppgifter

Den aktiva användningen av personuppgifter upphör efter Fiskars ordinarie
bolagsstämma.
Euroclear Finland Oy förvarar registret ända till bolagsstämman, efter vilket
det bibehålls som ett avlagt register under klagotiden som är 3 månader.

8
Regelmässig
informationsskälla

Den regelmässiga informationsskällan av registeruppgifter är Fiskars
aktieägarförteckning som finns i systemet som upprätthålls av Euroclear
Finland Oy Ab.
Uppgifterna i aktieägarförteckningen baserar sig på registreringarna av
kontoförande institut.
Aktieägaren själv (eller dennas ombudsman, vårdnadshavare eller anställd
av Euroclear Finland Oy Ab, om aktieägaren registrerar sig per telefon)
matar in personuppgifterna i registret.

9
Uppgifternas
regelbundna
överlåtelse

Huvudregel är, att uppgifterna inte lämnas ut till tredje parter.
Ett undantag till detta är de som behandlar personuppgifter (personer som
mottar registreringar per telefon) och accepterade tredje parter
(upprätthållaren av servrarna), åt vilka uppgifter endast lämnas ut i enlighet
med de tillämpade lagarna. Personuppgifterna skydds på tillräckligt sätt,
om de flyttas utomlands.
Ytterligare kan de tillämpade lagarna, processförfaranden eller andra
lagstiftade anspråk förplikta den registeransvarige att överlåta
personuppgifter till myndigheter eller till tredje parter.
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10
Uppgifternas
överlåtelse utanför
EU eller ETA
11
Personuppgifter av
barn
12
Syddsprinciper i
registreringen

Databasen upprätthålls av Euroclear Finland Oy Ab och bolaget överlåter
inte uppgifterna utanför EU eller ETA. Dataanslutningen från användarens
webbläsare till Euroclear Finlands server är SSL-krypterad.

Barns personuppgifter behandlas och uppehålls i enlighet med lagarna.
(Se punkt 12).
För tjänstens tekniska genomförande står Euroclear Finland Ab.
Dataanslutningen från användarens webbläsare till Euroclear Finlands
server är SSL-krypterad.
Av våra anställda är det endast skilt utnämnda personer samt några
externa företag som arbetar på våra vägnar eller på vårt uppdrag
(förvaltade tredje parter), som har tillgång till dina personuppgifter eller rätt
att behandla dem.

13
Rättigheter

Granskningsrätt:
Aktieägaren har rätt att få veta om dennas personuppgifter behandlas och
om de behandlas, har denna rätt att få tillgång till sina egna
personuppgifter.
Var och en aktieägare har kostnadsfri tillgång till sina egna personuppgifter
under registreringstiden.
Begäran att få se sina personuppgifter skall ställas skriftligt till den
registeransvarige i enlighet med kontaktuppgifterna i punkt 2.
Rätt att kräva korrigering till uppgifterna:
Aktieägaren har rätt att kräva korrigeringen av felaktiga uppgifter.
Begäran att få sina personuppgifter korrigerade skall ställas skriftligt till den
registeransvarige i enlighet med kontaktuppgifterna i punkt 2.
Om uppgiften kan korrigeras av Euroclear Finland Oy, förmedlar den
registeransvarige begäran till Euroclear Finland Oy. Den registeransvarige
kan inte korrigera, till exempel, de felaktiga uppgifter som har matats in av
kontoförande institutet.
Förändringar:
Aktieägaren har rätt att få i sina egna personuppgifter förändrade.
Begäran att få sina personuppgifter förändrade skall ställas skriftligt till den
registeransvarige i enlighet med kontaktuppgifterna i punkt 2.
Om uppgiften kan bli förändrade av Euroclear Finland Oy, förmedlar den
registeransvarige begäran till Euroclear Finland Oy. Den registeransvarige
kan inte förändra, till exempel, uppgifter som har matats in av kontoförande
institutet
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Övriga till rättigheter som gäller behandlingen av personuppgifter:
• Skyddsorder– på grund av skyddsorder kan aktieägarens adress
dölja så att den inte är tillgänglig i aktieägarförteckningen. Kopian
av magistrats beslut om skyddsorder måste skickas till Euroclear
Finland Oy.
•

Besväret till övervakningsmyndighet: Om aktieägaren erfar att
den registeransvarige behandlar han/hennes personuppgifter på
sättet som gör intrång i hans/hennes lagliga rättigheter, kan
han/hon besvära över ärendet till lokal övervakningsmyndighet
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